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ر محور دگمنام و اثربخشی رویکردهای اخالقمعتادانانجمن

 بازپروری معتادان
 سید ضیاء هاشمی

*، مریم شعبان 
  

 39/ /7: تاریخ پذیرش  5/39/  : تاریخ دریافت

 چکیده

 در محوراخالق رویکردهای اثربخشی و گمناممعتادانانجمن »پژوهش حاضر با عنوان   

؛ در محور در ترک اعتیاد استبه دنبال بررسی اثربخشی رویکردهای اخالق« معتادان بازپروری

اجتماعی، نظریات دورکیم و نظریات حوزه انحرافات و یادگیریاین راستا از نظریات مکتب

-از نوع کیفی با تکنیک تحلیل محتوا و مصاحبه این تحقیق.اجتماعی استفاده شده استاخالق

دو کلیه اسنا محتوا به بررسیابتدا با استفاده از تکنیک تحلیل. استیافته صورت گرفتهساختنیمه

-های ارائهگمنام و روایتمعتادان، مجالت و سایتهای رسمی انجمن(ها و اساسنامهکتاب)مدارک 

گانه 21ها، ساختار و اصول برنامهگمنام، معتادانامنای انجمنعمومی و هیئتشده توسط روابط

ر ادامه د است؛گرایی اهتمام شدهاجتماعی و روحیه جمعگمنام با محوریت اخالقمعتادانانجمن

-مورد نظر پرداخته انجمنیافته با مددجویان ساختنیمهنددتئوری به مصاحبهابا طرح پژوهش گر

شهرستان بروجرد گمنام معتادانانجمنجویان نفر از مدد 0044آماری پژوهش جامعه. استشده

حاضر  پژوهشنمونه مورد مطالعه. انددهی شدهگروه زن و مرد سازمان 11هستند که در قالب 

گیری نظری انتخاب و مورد ی نمونهنفر از مددجویان انجمن مورد نظر هستند که به وسیله 12

نظری، نتایج بدست آمده توسط مدل استروس و کوربین پس از اشباع. اندمصاحبه قرار گرفته

 نتایج نهایی نشان دهنده وجود رویکرد اخالقی قوی و .مورد تحلیل و استنتاج قرار گرفته است

ها و اثربخشی مثبت این برنامه گمناممعتادانانجمنای های سه مرحلهبدون ایدئولوژی در برنامه

-اخالقمجدد اصولپذیریدر تغییر تعریف اعتیاد، تقویت ذهنیت اخالقی معتادان و جامعه

 . اجتماعی افراد در جهت ترک اعتیاد و بازیابی سالمت است

اجتماعی، اصول مجدد، اخالقپذیری، اعتیاد، جامعه(NA)م انجمن معتادان گمنا: ها یدواژهکل

 .گانه انجمن معتادان گمنام21
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 بیان مسئله
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایرران   3مسئولیت درمان اعتیاد در کشور در راستای تحقق اصل  

ش مبنی بر مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگری خروی  

هرای  هرای مردمری در زمینره   هرا و حمایرت از تشرکل   است؛ و مشارکت آحراد مرردم و خرانواده   

پیشگیری، کاهش آسیب و درمان معتادان به دو بخش دولتی و خصوصی واگذار شده اسرت؛ برر   

مرکز درمان اعتیاد در کشور، در بخش خصوصی و مرابقی   2344درصد از  02این اساس حدود 

هرزار معتراد    044باشند، ایرن مراکرز در مجمروع پرذیرای     فعالیت میدر بخش دولتی مشغول به 

 هزار نفر، تحت پوشش حوزه درمانی سازمان بهزیسرتی قررار دارنرد    304اند که در این بین  بوده

؛ سایت مرکرز مطالعرات ملری اعتیراد     21/2/2311پایگاه اطالع رسانی ستاد مبارزه با مواد مخدر )

بررسی کیفیرت عملکررد ایرن مراکرز و     (. 10/0/2311بهزیستی، ؛ پایگاه اطالع رسانی 3/2/2311

نهایتاً چگونگی وضعیت معتادان تحت درمان، آن روی سکه فعالیت نهادها و مراکز درمان اعتیراد  

هرا،  هرا، اقامتگراه  ها در خصوص عملکرد و دعاوی مطرح شده توسرط کمر   نتایج بررسی. است

، مراکرز  (TC)مدار درمانی، از جمله اجتماعات درماندهنده خدمات های ارائهها و کلینیکانجمن

مؤید این امر است که بسیاری از روشهای درمان اعتیاد، ترثثیرات  ... و( DIC)گذری درمان اعتیاد 

مخرب شدیدی بر سیستم زیستی، روانی و اجتماعی معتادان داشرته و عردم موفقیرت در درمران     

% 24دهند آمارهای رسمی نشان می. اندبال داشتهاعتیاد و حتی تشدید مصرف موادمخدر را به دن

معترادان   % 14انرد و  اند و نراموفق بروده  معتادان حداقل سه بار برای ترک اعتیاد، اقدام جدی کرده

انرد و در  ماه دوباره به اعتیاد خود بازگشرت کررده   0خودمعرف به مراکز درمانی، حداکثر پس از 

همشرهری  )شروند  گیرند، دچار عرود مری  رمان قرار میمعتادانی که تحت د% 14تا % 14مجموع، 

 :بنابراین باید پرسید(. 10/0/2311رسانی ملی مطالعات اعتیاد، ، پایگاه اطالع20/0/2310آنالین، 

مجدد معنویت و پذیریشود؟ و جامعهچه عواملی منجر به ناکامی در درمان اعتیاد می

 یری بر درمان اعتیاد دارد؟گمنام چه تثثمعتاداناجتماعی در انجمناخالق

 ی تحقیق پیشینه

گمنام بسیار است؛ امرا  های انجام شده با محوریت اعتیاد و یا انجمن معتادانهر چند که پژوهش 

 .استایم، اهتمام شدهای از آنچه مورد بررسی قرار دادهدر این پژوهش به ذکر خالصه
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بطه حمایت اجتماعی خانواده و دوستان بررسی را"ای نامه، پایان(2314)خانم زهرا رمضانی 

. استانجام داده "زندگی اعضای انجمنگمنام با کیفیتو طول مدت عضویت در انجمن معتادان

هدف پژوهش بررسی رابطه حمایت خانواده و دوستان و طول مدت عضویت در انجمن 

نفر از اعضای  224مورد مطالعه  نمونه. زندگی اعضای این گروه استگمنام با کیفیتمعتادان

انجمن مذکور هستند که با روش در دسترس انتخاب شده و به وسیله روش پیمایش و تکنیک 

 Spssافزار ی نرمدر نهایت نتایج به وسیله. استپرسشنامه به گردآوری اطالعات پرداخته شده

گمنام معتاداندهند، شرکت در انجمن نتایج نهایی نشان می. اندمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته

 . اجتماعی خانواده و دوستان رابطه مثبت و معناداری داردزندگی و حمایتبا کیفیت

بررسی رابطه میزان پیوند "ای با عنوان نامه، پایان(2313)علی قنبرزاده سماکوش آقای احمد

نجمن مخدر اعضای ازندگی و نگرش نسبت به موادبا انجمن، دینداری و معنای زندگی با کیفیت

هدف پژوهش بررسی رابطه میزان پیوند با انجمن و دینداری و . استانجام داده "گمناممعتادان

زندگی و نگرش نسبت به موادمخدر در بین با کیفیت( حضور و جستجوی معنا)زندگی معنای

نفر از اعضای انجمن معتادان گمنام  242نمونه مورد مطالعه . گمنام استاعضای انجمن معتادان

بوده که با روش پیمایش و تکنیک پرسشنامه مورد مطالعه قرار گرفته و در نهایت نتایج حاصل 

دهند بین نتایج نهایی نشان می. استمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته Spssافزار از آنها با نرم

زندگی رابطه مثبت و زندگی و کیفیتشرکت در انجمن معتادان گمنام و دینداری، معنای

 .داری وجود داردمعنا

مطالعه : اجتماعی و امر درمان اعتیادسرمایه"ای با عنوان نامه، پایان(2311)خانم سعیده الفت 

هدف الفت . در دانشگاه تهران انجام داده است "04شناختی سازمان غیر دولتی کنگره جامعه

نظور عملیاتی در درمان اعتیاد به م 04اجتماعی کنگره های سرمایهمشخص نمودن نقش شاخص

و سؤال اصلی این پژوهش . های اجتماعی در امر درمان استگذاریکردن این مفهوم در سیاست

بر موفقیت در درمان اعتیاد مراجعان به این مرکز تثثیر  04اجتماعی کنگره آیا سرمایه: این است

ماعی این اجتدر درمان اعتیاد مرهون سرمایه 04دارد؟ به عبارت دیگر آیا موفقیت کنگره 

گیری از نظریات کلمن، ناهاپیت گوشال، مجموعه است؟ چهارچوب نظری تحقیق با بهره

ها از بندی گشته و برای گردآوری دادهتساوی و گوشال، کریشنا، بولن و اونیکس صورت

ها در دو بخش توصیف یافته استفاده شده است؛ که در نهایت دادهساختمصاحبه عمیق و نیمه
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اجتماعی در زمینه تقویت سرمایه 04دهند که فعالیتهای کنگره نتایج نشان می. ئه شدهو تبیین ارا

در درمان اعتیاد افراد  04رساند و در واقع، موفقیت کنگره افراد به درمان اعتیاد آنها یاری می

 . اجتماعی این مجموعه استهای سرمایهگیری، تقویت و توسعه شاخصمرهون بهره

انجام شده، باید گفت بررسی وضعیت ترک اعتیاد در بین معتادان در  بر اساس تحقیقات

های مختلف در ترک ها و سازمانهای مختلف، در جهت شناسایی مشکالت انجمنسازمان

هر چند که در مورد اعتیاد و بررسی عوامل آن و . اعتیاد معتادان اهمیت و ضرورت اساسی دارد

های بسیاری صورت گرفته است اما در مان آن پژوهشارائه راهکارهایی در جهت کنترل و در

ها و مورد بررسی درمان اعتیاد معتادان و سنجش متغیر اجتماعی خاصی که توسط انجمن

شود، پژوهش منسجمی صورت سازمانهای ترک اعتیاد به عنوان یک عامل مؤثر در نظر گرفته می

مجدد اخالق پذیریررسی جامعهایم به ببنابراین در این پژوهش سعی کرده. نگرفته است

 .بپردازیم گمنامانجمن معتادانهای درمان اعتیاد اجتماعی به عنوان یک متغیر محوری در برنامه

 مفاهیم اصلی - 

 تیاداع

به رغم برداشت کلی و عمومی مردم از اعتیاد که آن را عادت شدید به اسرتفاده از یرک چیرز یرا     

وخرو و  اهیم اعتیاد و به ویژه اعتیاد به مواد تغییردهنرده خلرق  خودانند، وقتی میانجام یک امر می

. یابیم که کار چندان آسانی نیست و توافقی درباره آن وجود نداردآور را تعریف کنیم در میرقت

، اعتیاد دربراره عرادت   0، وابستگی3، سوء مصرف1، استفاده نادرست2کلمات متعددی مثل مصرف

گرردان،  بخش و ضد افسردگی و روانف مواد و داروهای آرامبه خوردن مشروبات الکلی و مصر

خوردن بیش از حد، قمار کردن، درگیر شدن با روابط جنسی بیش از حد و حتی کارکردن بریش  

پذیرفته است که بر این اساس، تعاریف متعددی از اعتیاد صورت. از اندازه به کار برده شده است

 :اشاره کردتوان به موارد زیر از جمله آنها  می

اعتیاد به موادمخدر، : سازمان بهداشت جهانی اعتیاد را این گونه تعریف کرده است

ی مصرف باشد و زاییدهمسمومیت حاد و مزمنی است که به حال شخص و اجتماع مضر می

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ـــــــــ
1. USe 

2. Misuse 

3. Abuse 

4. Dependency 
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احساس تمایل و احتیاج به : خصوصیات این حالت عبارتند از. داروی طبیعی یا صنعتی است

ی منوط به دارو و به دست آوردن آن به هر طریقی که ممکن باشد، عالقهی استعمال ادامه

استعمال دارو یا گرایش به افزایش مصرف دارو، وابستگی روانی یا جسمی به آثار داروهای 

 . اعتیادآور، یعنی تظاهر عالئم توقف مصرف دارو پس از مصرف نکردن آن

دانند که قوام آن بر اساس ای میکنندهبازگشتاعتیاد را اختالل مزمن و (2110)کاپالن و سادوک 

 (.10 -10: 2314قهفرخی مدنی، )شود دو عنصر وابستگی رفتاری و جسمی توضیح داده می

 (NA)انجمن معتادان گمنام 

که حمایرت و برنامره بهبرودی را بررای      هاییانجمن: قدمی وجود دارد 21سه نوع انجمن گمنام 

هرایی کره   کننرد، انجمرن  روانگردان و یا الکل اعتیاد دارند ارائه میمصرفی، موادکسانی که به مواد

حمایت و برنامه بهبودی را برای کسانی که به رفتارهای معتادگونه و مخرب اعتیراد دارنرد ارائره    

هایی که حمایت و برنامه بهبودی را برای خانواده و دوسرتان فررد معتراد ارائره     کنند، و انجمنمی

هرای مشرابهی را دنبرال کررده و     گمنام به طور گسترده اصول و رهنمودهایهمه انجمن. کنندمی

 بره  نظرر . نماینرد مری  پیشرنهاد  اعتیاد بیماری از بهبودی برای قدم را  21 کارکرد طریق ازبهبودی 

 و مشرکالت  برا  همسرانی  حس یک به رسیدن در اعضاء توانایی براساس گمنامهایانجمن اینکه

 ترا  گرفتره  مصررفی  مرواد  از متفراوتی  بسریار  هرای انجمرن  انرد، شده ناب یکدیگر از کردنحمایت

 انجمرن  اعتیاد دارنرد،  مخدرمواد به که معتادان از دسته آن مثالً. اندشده ایجاد رفتاری اعتیادهای

 تجربیراتی  که بینندمی را افرادی آنجا در که چرا را بسیار مؤثر خواهند یافت،(NA)گمنام معتادان

 اعتیراد  مانند رفتاری اعتیادهای دچار که افرادی ترتیب همین به. اندداشته ودشانخ تجارب مشابه

 این مختص رفتاری هایانجمن در را خود نیاز مورد حمایت هستند، سکس به اعتیاد یا و غذا به

پرخروران  هرا   انجمرن  ؛2313سرایت انجمرن معترادان گمنرام،     ) کررد  خواهند پیدا نوع مشکالت

قماربررازان هررا  انجمررن ؛2313معتررادان برره عشررق و سررکس گمنررام، هررا  انجمررن ؛2313گمنررام،

  2313، (نارانان)گمنام های  انجمن خانوداه ؛2313هم وابستگان گمنام،ها  انجمن ؛2313گمنام،

در سال  1و دکتر ویکتور وگل 2اولین بار با اهتمام هویستن اس(NA)گمنام معتادانانجمن

 "گروه نارکو "گمنام، تحت عنوانهایالکلیگانه انجمن21ل در کالیفرنیا، با پیروی از اصو 2100

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ـــــــــ
1.  Houston S. 

2.  Victor Vogel 
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گمنام نهادی است مردمی و خودجوش که در اصل برگرفته از انجمن معتادانبرگزار شد؛ انجمن

گمنام در معتادانانجمن. است که اولین بار در کالیفرنیا برگزار شده است (AA)گمنام هایالکلی

ه کشورهای مسلمان، با هدف کمک و درمان معتادان، فعال کشور جهان، از جمل 234بیش از 

 انجمن .شودزبان مختلف در دنیا برگزار می 04به بیش از گمنام معتادانانجمنجلسات . است

اعم از وام، وقف، )گمنام در سراسر دنیا، وابسته به هیچ سازمانی نیست و هیچ کمکی معتادان

های داوطلبانه اعضاء و فروش ن انجمن فقط از طریق کمکهای ایهزینه. پذیردرا نمی...(هدیه و

زدایی های سمگمنام، مراکز درمانی ترک اعتیاد و یا کم معتادانانجمن. شودنشریات تثمین می

کند یک حلقه حمایتی دائمی از معتادان گروهی تالش میندارد و تنها از طریق برگزاری جلسات

ی زتولید انجمن و تداوم آن نیز وابسته به وجود این حلقهدر حال بهبودی به وجود آورد که با

کنند واردها کمک میاند به تازهحمایتی است؛ یعنی کسانی که با عضویت در انجمن بهبود یافته

 .گرددگمنام میمعتادانتا بهبود یابند و تداوم این امر منجر به تداوم انجمن

گمنام معتادانانجمن کالیفرنیا به عضویتخورشیدی دو برادر که قبالً در  2301 در سال

(NA)  اولین جلسه . را درایران آغاز کردندگمنام معتادانانجمندرآمده بودند، اولین جلسۀ

توسط  12402با شماره  2312در سال  و گمنام در مرکز بازپروری قرچک برگزار شدمعتادان

 212112/1/2ور با شماره پروانه از وزارت کش 2311پلیس امنیت ناجا به ثبت رسید و در سال 

در حال حاضر، هر روز . نهاد در سطح ملی را دریافت نمودهای مردممجوز فعالیت سازمان

اند با شود و تعداد قابل توجهی از معتادان توانستهجلسات متعددی در سراسر کشور برگزار می

یران درحال حاضر یکی از ا. کمک اصول روحانی این انجمن از چنگال بیماری اعتیاد رها شوند

آمریکا متحدۀباشد و بعد از ایاالتدر جهان میگمنام معتادانق دارنده انجمنبزرگترین مناط

 درحدود حاضر درحال .شوددر دنیا محسوب می گمناممعتادانانجمن دارنده پرعضوترین کشور

گروه و بین هک نمایندها یآن یک از درسراسر ایران وجود دارند که هر یانجمنگروه هزار 04

در تهران  شهریهایتعداد کل کمیته. فرستندخود می هشهری حوزالبدل به کمیتهییک نماینده عل

تعداد  2314طبق آخرین برآورد در سال  .باشد می عدد 211 عدد و درکل ایران 14 بزرگ

هزار  0سراسر کشور ها در تعداد گروههزار نفر،  044 ازگمنام ایران بیش معتاداناعضای انجمن

 211 شهریهایتعداد کمیتهجلسه،  21144در سراسر ایران بیش از ی تعداد جلسات هفتگگروه، 

 (.2313گمنام ، معتادانسایت انجمن)باشد ناحیه می 12تعداد نواحی کمیته و 
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در شهرستان بروجرد  2314استان لرستان در اردیبهشت  انجمن معتادان گمناماولین جلسات 

کنند گمنام مراجعه میمعتاداننفر به جلسات درمانی انجمن 0044زار شد، که در حال حاضر برگ

گمنام معتادان جلسات درمانی انجمن. دهندکیل میگروه مرد و یک گروه زن را تش 11و در کل 

دقیقه به صورت میانگین طول  14جلسه در طول هفته است که هر جلسه  00در بروجرد دارای 

 (.2313گمنام بروجرد، معتادانوابط عمومی انجمنر)کشد می

 مبانی نظری
نظری به عنوان عامل هدایتگر ذهرن خواننرده بررای گرردآوری     های کیفی ارائه پیشینهدر پژوهش

هرای  اطالعات و مبنای مقایسه برای پژوهشگر است؛ زیرا بر اساس منطق اسرتقرایی در پرژوهش  

های قبلی دانست تا چه اندازه در انباشرت  با نتایج پژوهشتوان با مقایسه نتایج پژوهش کیفی می

 .   ایمداده و نظریات جدید پیش رفته

ای از اعمال و رفتارهای خاص مورد پذیرش جامعه که از اخالق عبارت است از مجموعه

کریمی، )شده باشند  طریق پاداش و تنبیهی که به دنبال آن اعمال و رفتار آمده است فراگرفته

بینیم، در این تعریف تفاوتی بین رفتار اخالقی با رفتارهای دیگر همانگونه که می(. 214 :2310

های پاداش و تنبیه و سرمشق و الگو قرار اخالق نیز مانند بقیه رفتارها تابع مکانیسم. وجود ندارد

ز از همان آغا(به عنوان نماینده جامعه)در این صورت اگر خانواده کودک . دادن دیگران است

رفتارهایی که از سوی جامعه به عنوان اخالقی نامگذاری شده و مورد )کودکی، رفتارهای اخالقی 

دهند، کودک های منفی نشاندهند و در برابر رفتارهای غیراخالقی واکنشرا پاداش (قبول است

یه یا شدن آنها با تنبرفتارهای اخالقی را خواهد آموخت و از رفتارهای غیراخالقی به علت تداعی

حال اگر جامعه نیز با خانواده هماهنگ بوده و رفتارهای اخالقی . سرزنش، اجتناب خواهد کرد

 .یکسانی را تشویق کند، در مجموع افراد آن جامعه به سوی آن رفتارها گرایش خواهند داشت

دیدگاه نه بد و نه خوب بودن « 2یادگیری اجتماعی»جان الک فیلسوف انگلیسی و مکتب 

به این معنی که ضمیر انسان در بدو تولد . کنندمطرح می« لوح سفید»ن را با مفهوم ذات انسا

های جامعه و بندد، حاصل کوششمانند لوحی ننوشته و سفید است و آنچه که بر آن نقش می

اجتماعی، به طور کلی معتقدند طرفداران مکتب یادگیری. محیط، در نقش زدن بر آن لوح است

امری نسبی است، یعنی ارزشهای مطلق اخالقی وجود ندارند، از سوی  که از یک سو اخالق

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ـــــــــ
1.  Social Learning Theory 
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طبق اصول یادگیری و از طریق پاداش و تنبیه یا (مانند سایر رفتارها)دیگر ارزشهای اخالقی نیز 

نکته قابل توجه در این دیدگاه آن . گیردسرمشق و الگو قرار دادن دیگران در کودک شکل می

ی طرفداران آنچنان که به وسیله)ق در کودک، طی مراحل مشخصی است که به نظر اینان اخال

ای از رفتارها و عادات گیرد، بلکه مجموعهشکل نمی(شناختی مورد قبول استنظریه رشدی

شود و در این مسیر امکان هرگونه جهش از مراحل پایین ی کودک کسب میاست که به وسیله

تر، اخالقی مراحل ابتدایی، عدم کسب ارزشهایبه باال و یا در صورت محدود بودن امکانات

توان تعدادی ای است و نمیعالوه بر این مسثله اخالق کامالً موقعیتی و لحظه. پذیر استامکان

اصول اخالقی مستقل فرض کرد که فرد با دارا شدن آن اصول کامالً اخالقی شده و همواره 

 .اخالقی رفتار کند

مکتب یادگیری اجتماعی هستند، که در تحقیق جامع  از متفکران( 2134) می شورن و

آنها دو معیار را برای سنجش اخالق . ای، کوشیدند نکات مطرح شده را به اثبات برساننددوساله

اخالقی به صورت خودداری از تخلف از مقرراتانتخاب کردند، یکی درستکاری به معنی عدم

به معنی گذشتن از حق خود به نفع رفاه  دیگری خدمت و فداکاری. تقلب، دزدی و دروغگویی

اند و اخالق به عنوان بودن اخالق تثکید داشتهدر نهایت، نتایج به مسثله نسبی. و آسایش دیگران

شود رد شده کند و شکوفا مییک خصیصه یا ویژگی درونی که در طول زندگی شخص رشد می

 (.212 – 214: 2310کریمی، )است 

است، یعنی « مقاومت در برابر وسوسه»جتماعی، شاخص اخالق بر اساس مکتب یادگیری ا

خودداری از ارتکاب عمل خطا در موقعیتهایی که امکان تخلف از مقررات و زیر پا گذاشتن 

در نهایت اخالق چیزی نهفته در بشر نیست که . ارزشهای جامعه برای شخص فراهم شده باشد

رسد، بلکه کودک در بدو تولد عاری از به تدریج با رشد کودک شکوفا شود و به تکامل ب

جامعه بنابر ضرورت حیات خود، رفتارهای خاص و . هرگونه ارزش و رفتار اخالقی است

 ای را به عنوان رفتارها و ارزشهای اخالقی معین کرده و اینگونه رفتارها به وسیلهارزشهای ویژه

رهای مورد قبول، تنبیه برای والدین، مدرسه و خود جامعه با استفاده از تشویق برای رفتا

دادن رفتارهای مذکور رفتارهای خارج از هنجارهای اجتماعی و ارائه سرمشق و الگو برای شکل

ای از رفتارهای مورد بنابراین کودک به تدریج در روند رشد خود با مجموعه. نمایداستفاده می

آشنا شده و (تنبیه را در پی دارندکه )و رفتارهای غیرقابل قبول (که تشویق به دنبال دارند)قبول 

بنابراین به میزانی که . آموزددرست به همانگونه که هر رفتار دیگری را می. گیردآنها را فرا می
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باشد قبول قرار گرفته و آنها را آموختهشخص در معرض چنین اطالعات موردقبول یا غیرقابل

 .استبه همان میزان اخالق او نیز رشد کرده

م اکثر اوقات نسبت به هنجارهای اجتماعی همنوایی دارند و از این رو زندگی بیشتر مرد

با ارزشها و هنجارهای  ناهمنوایی. بینی خواهد داشتاجتماعی، الگویی نسبتاً منظم و قابل پیش

اخالقی شناخته شده و افراد آن را تهدیدی جامعه از طرف کنشگران همان جامعه، به عنوان بی

 (. 142: 2311سروستانی، )دانند اجتماعی خود مینیتبرای حیات و ام

و پیامدهای آن به   -اخالقیرفتاری و بیبه عنوان یک کج-وجود پدیده اعتیاد به مواد مخدر 

ها را خواهان نوعی اقدام جمعی ی خانوادهکند و همهدرستی در دل مردم هول و هراس ایجاد می

مصرف موادمخدر واکنشی است به نبود پیوند سوء. سازدگیری آن میو اساسی برای کنترل و پیش

جمعی و اخالق در مورد هنجارهای مقبول اجتماعی بین فرد و جامعه و تضعیف شدن وفاق

-براساس مباحث مطرح شده، افرادی که دارای اعتیاد هستند با نظم(. 122: 2311سروستانی، )

معتادان دارای . لفت و تعارض قرار دارنداجتماعی و سیستم ارزشی و اخالقی جامعه در حالت مخا

های خودخواهانه هستند به شکلی نیروهای نفسانی مهارنشده و افرادی خودخواه و دارای خواسته

کنند و بخصوص که در روابط اجتماعی خود با دیگران، حقوق و انتظارات اجتماعی را رعایت نمی

گرایی اد کسی است که با تمرکز بر لذتدر نتیجه معت. شوندمنجر به نقض ارزشهای اخالقی می

شود و در راستای ها و در کل وجدان جمعی جامعه میخودخواهانه منجر به نقض هنجارها، ارزش

در راستای . شودمی اخالق و منحرف شناختهاین خودخواهی، از نظر جامعه، به عنوان فردی بی

اند، شده ارزشهای اخالقی جامعه های جامعه که باعث نقضبرخورد با انحرافات و کجرفتاری

در حقیقت افرادی که برخالف ارزشهای اخالقی، هنجاری . شودپذیری مجدد مطرح میجامعه

اند، بنابراین برخالف افراد همنوا و اخالقمند، پذیری نامناسبی داشتهکنند   جامعهجامعه عمل می

ارزشها و هنجارهای جامعه را به درستی  است که نتوانسته،پذیری آنها به شکلی بودهفرآیند جامعه

رفتار که از ارزشهای بنابراین جامعه در برخورد با افراد کج. در افراد دارای اعتیاد درونی کند

پذیری مجدد است؛ تا از این طریق به تداوم نظم و تعادل اند نیازمند جامعهاخالقی تخطی کرده

به ... )رابطه با خانواده، دوستان، مدرسه، رسانه و به شکلی که افراد ناهمنوا در. جامعه کمک کند

کنند و گیرند، درونی می، ارزشهای اخالقی و هنجاری جامعه را یاد می(پذیریعنوان عوامل جامعه

 (. 2312محسنی، )دهند مورد عمل قرار می
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ماعی، اند که دالیل اعتیاد به عنوان یک انحراف اجتبسیاری از متفکران و محققان توافق کرده

متنوع است، از جمله عوامل جسمی و روانی، اجتماعی و معنوی؛ و روشهای متعددی برای 
ای و درمان به وسیله متادون مرحله 21که دو روش پیشرو شامل برنامه . درمان اعتیاد وجود دارد

گرایی و عموماً مطالعات بسیاری تثکید بر ادغام روشهای بیولوژیکی و روانی با معنوی. است

معتقدند که برای درمان اعتیاد به یک رویکرد  1و التیمر 2در کل ولر. کنندودیاری تثکید میخ

جامع نیازمندیم و تمرکز اصلی درمان را باید بر نیازهای معنوی معتادان قرار داد، که روشهای 

 های اجتماعی، بازیابی تجربیاتایجاد شبکه: توان به کار برد؛ مثلمتعددی در این راستا می
بنابراین بهترین روش برخورد با معتادان در جوامع (. 1422رونل و همکاران،... )شخصی و
های خودخواهانه، و کسانی که، ساختارها و وجدان به عنوان افرادی منحرف با گرایش-معاصر

کردن ارزشها، هنجارها پذیری مجدد در جهت درونیجامعه -کننددار میجمعی جامعه را خدشه

هنجاری، حفظ نظم و تعادل ساختار  -جامعه در جهت تقویت ارزشهای اخالقی و اخالقیات
مدرن که دوران کند که در اواخر دوران مدرن و پستمطرح می(1440) 3لینچ. جامعه است

سکوالر است، اخالق و معنویت دوباره در حال ظهور است، ماهیت و زبان اخالق و تثکید بر 

انجمن معتادان به این معنی که در . ام یک نمونه از آن استقدرت برتر در انجمن معتادان گمن

کنند، بلکه آن را یک بیماری اعتیاد را صرفاً یک مشکل زیستی و جسمانی تعریف نمی ،گمنام
دانند؛ معتادان عموماً افرادی می( جسمی، روحی و روانی)فراگیر در سه سطح وجودی فرد 

ی هستند که تثکید بر مفهوم خدا جدای از مذهب و ناتوان، ناامید، دارای ضعف در اراده شخص

تواند به آنها قدرت حرکت در راستای سرکوب دین به عنوان نیروی برتر و منبع انرژی، می

توان تحریکات فردگرایانه و رفتارهای خالف وجدان جمعی جامعه، را دهد؛ در حقیقت می
ن معتادان گمنام است که ذاتاً گانه انجم21گفت اخالق و معنویت روکش نازکی برای مراحل 

ای است، در حقیقت یک جهانی منحصر به فرد، جامعه... غیریهودی، غیرمسیحی، غیراسالمی و

 (.1423وندی، )تر است ای گستردههمبسته و متعهد در بطن جامعه

 روش تحقیق

، (2310بلیکری،  )هایی برای گردآوری و تحلیل اطالعات در نظر بلیکی روش یعنی فنون و شیوه

 یافتره صرورت گرفتره   ساختنیمهپژوهش حاضر از نوع کیفی با تکنیک تحلیل محتوا و مصاحبه

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ـــــــــ
1. Weller 

2. Latiner 

3. Lynch 
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، (ها و اساسنامهکتاب)کلیه اسنادو مدارک  محتوا به بررسیابتدا با استفاده از تکنیک تحلیل. است

ی و عمروم شرده توسرط روابرط   های ارائهگمنام و روایتمعتادانمجالت و سایتهای رسمی انجمن

برا   NAگمنام معتادانانجمنگانه 21ها و ساختار و اصول برنامهگمنام، امنای انجمن معتادانهیئت

 نیمره ایم و در ادامه با طرح پژوهش گرندرتئوری بره مصراحبه  اجتماعی پرداختهمحوریت اخالق

 0044ش آماری پرژوه جامعه. استاهتمام شده NAگمنام معتادانانجمنیافته با مددجویان ساخت

گرروه زن و مررد    11شهرستان بروجرد هستند که در غالب گمنام معتادانانجمنجویان نفر از مدد

نفر از مددجویان انجمرن مرورد نظرر     12پژوهش حاضر نمونه مورد مطالعه. انددهی شدهسازمان

تروان  ه میدر ادام. اندگیری نظری انتخاب و مورد مصاحبه قرار گرفتهی نمونههستند که به وسیله

نظری رسیدیم که نترایج  به تکرار داده و اشباع 21، 20، 20آمده از موارد گفت که با نتایج بدست

 .بدست آمده توسط مدل استروس و کوربین مورد تحلیل و استنتاج قرار گرفتند

 پژوهشهای  یافته

 گمنام معتادان انجمن اعتیاد در ترکهای  روش وها  برنامه محتوای تحلیل

معتادان گمنام در راستای حفظ روحیه اتحاد و همبسرتگی اعضرای خرود، دارای نمرادی      انجمن

 :است که پیوند دهنده اعضا و بیانگر هدف آنهاست که به شکل زیر است

 
 گمناممعتاداننمادهای انجمن(:  )شکل 

خیر در وسط که به دست لوزی داخل دایره با کلمات خدا، جامعه، خود، خدمت و نیت

بعدی در کتاب پایه چاپ شد و حروف طراحی شده و بعدها به صورت سه 2101ی در جیمی ک

NA در وسط دو دایره با چهار خط در اطرافش، پیش از این در کتابچه سفید کار شده بود.  

کی طراحی است که به دست جیمی NAنمونه دیگری از نماد (  از راست به چ )شکل سوم 

دادن چهار جهت منظور از چهار خط اطراف دایره، نشاندر این نماد مشخص است که . شد
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-ای به این امر است که انجمنتوان دید؛ و اشارهها میاصلی به همان صورتی است که در نقشه

البته بعدها مجمع خدمات جهانی این چهار خط را . گمنام قرار است انجمنی جهانی باشدمعتادان

از )در دو دایره اول . شد، حذف کردحیت اشتباه گرفته میبه این دلیل که با بعضی از نمادها مسی

در این طرح ساده . گمنام استمعتادانسادگی، کلیدِ سمبل و نشانگر انجمن( راست به چ 

گمنام روابط و معتاداناشارات و مفاهیم مختلفی مستور است، اما بیش از هر چیز منظور انجمن

دهد که در آن دایره، یک برنامه جهانی را نشان می .اندمفاهیمی است که به راحتی قابل درک

مربع، دارای اضالع . فضای کافی برای وجود و بروز انواع افراد درحال بهبودی وجود دارد

خداوند، خود، خدمت : اند، این اضالع شاملمشخصی است که به وضوح دیده شده و قابل درک

های دیگر این سمبل که به چشم قسمت .اندو جامعه هستند که در نقطه آزادی به هم رسیده

باشد و اساس کار انجمن و دهنده خیرخواهی میخورند شامل، پایه مربع است که نشاننمی

. دادن خیرخواهی نیز خدمت استگمنام است؛ و بهترین شکل نشاناعضای جمعیت معتادان

پشتوانه و انگیزه خدمت واقعی انجام کار درست و با انگیزه درست است، و وقتی خیرخواهی، 

و احتماالً آخرین چیزی که اعضاء از . انجمن باشد، انجمن در نهایت تکامل و آزادی خود است

تر شود یعنی، تعداد  نهایت هر چقدر که پایه هرم وسیع در. شوند بیماری اعتیاد استآن رها می

تر و ارتفاع اعضاء، اتحاد اعضاء و وسعت انجمن بیشتر شده به همان نسبت اضالع هرم پهن

     (.1423گمنام، معتادانسازمان جهانی انجمن)گردد آزادی بلندتر می

کند، باید گفت، اجتماعی تعریف میبراساس آنچه که دورکیم به عنوان همبستگی  

خیرخواهی و دگرخواهی به عنوان مکانیسم همبستگی اجتماعی و تقویت آن، منجر به تداوم 

معنویی مورد تثکید  –های اخالقی در نتیجه همواره به عنوان ارزششوند، جامعه مورد نظر می

گمنام نیز به عنوان یک جامعه، خیرخواهی و دگرخواهی در جهت معتاداندر انجمن. باشندمی

 (.2301بر اساس دورکیم، )آیند تداوم انجمن، اصول روحانی به شمار می

 های گمنامساختار انجمن

رئیس ها  دراین انجمن. ساختار رسمی و یا سیاسی سازماندهی نشده اندگمنام با انجمن های     

 بره  گمنامهایانجمن ساختار .و مدیر، قانون و مقررات و یا حق عضویت یا ورودی وجود ندارد

 عمرومی خدمات امنای هیات و قرارگرفته آن باالی در هاگروه که است وارونه مثلث یک صورت

 خصروص  بره  و گرروه  اعضای که استشده ایجاد دلیل این به اختارس این .قراردارد آن پایین در
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کند ترا  ها کمک میمثلث وارونۀ انجمن. دهندقسمت ساختار را تشکیل می مهمترین واردین،تازه

گمنام بتواند هایشده و انجمنمیان برداشته ها برای کسب قدرت، شهرت، کنترل و پول ازرقابت

 .کند حفظ ان رساندن پیام به معتاد درعذاب است راتمرکز بر هدف اصلی خود که هم

ها یا جلساتی که در رأس ساختار آنها از گروه گمناممعتاداندر کل و انجمن گمنامهایانجمن

ها و اعضای معمولی مهمترین که گروه شوند و این خود بدین معناست می قرارگرفته اند، تشکیل

 به مرجعی هیچ به نسبت انجمن هایگروه ق سنت چهارم،طب. نمایندها ایفا مینقش را در انجمن

 که مواقعی جز به است؛ مستقل همواره هرگروه. نیستند پاسخگو خودشان گروه وجدان از غیر

 انجمنعمومیخدمات امنایهیثت نیز شرایطی چنین در که بگذارد اثر انجمن کل روی بر

ها هستند و ه درونی و زیربنای اصلی انجمنها الیگروه .مسائل مربوطه رسیدگی کند به تواند می

 تشخیص طبق که دارند اجازه آنها. شوندمی اداره غیررسمیباشند، به صورت چون مستقل می

 منظور به معتاد نفر دو حداقل زمان هر که مسثله این. کنند اداره را گروه جلسات خودشان

ن دوازده قدمی تشکیل شده حفظ بهبودی خود گردهم آیند، یک جلسۀ انجم و پیام رساندن

معموأل هر گروه یک منشی، یک خزانه دار، یک . باشدگمنام میاست، مورد قبول انجمن های

ی وجدان گروه در أکلیۀ این افراد براساس ر. نمایندۀ بین گروه، و یک مسئول نشریات دارد

هریک . باشند می اند و دارای حداقل مدت زمان پاکی مورد نیاز نیزجلسات اداری انتخاب شده

کنند، این کار را به مدت یک فصل و گمنام خدمت میهایاز اعضای گروه که درجلسات انجمن

این خدمتگزاران هیچ برتری و . دهندیا یک سال و به صورت کامالً داوطلبانه و رایگان انجام می

ی دریافت نکرده ها ازکسی ورودنظر به اینکه گروه. اختیاری نسبت به سایر اعضای گروه ندارند

 سبد جلسه طول در معموالً .شوندو درآمدی نیز ندارند، خدمتگزاران درگیر مسائل مالی نیز نمی

-تهیه مکان، اجاره مخارج اعضاء، مالیهایحمایت آوریجمع با و گرددمی دستبهدست اعانات

ر ساختار انجمن، صورت امکان پشتیبانی از سطوح باالت و در قهوه و چای با پذیرایی و نشریات

مسئولیت اصلی هر گروه مؤثر و قابل اطمینان بودن و همچنین استفاده از . گرددتثمین می

 جغرافیایی سطح یک در که جلساتی و هاگروه .باشدرهنمودهای دوازده قدم و دوازده سنت می

 .دهند می تشکیل را انجمن ناحیۀ یک قراردارند خاصی

کند که به نمایندگی از طرف گروه گروه انتخاب میندۀ بینهرگروه یا جلسۀ گروه، یک نمای

این افراد، خدمتگزاران مورد اعتماد . کندمربوطه در جلسات اداری ناحیه یا استان شرکت می
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باشد تا بدین طریق نظرات ها انتقال وجدان گروه به نواحی انجمن میهدف آن محسوب شده و

برای رساندن پیام بهبودی به طریقی که امکان آن برای  .دگیری لحاظ شوگروه در فرآیند تصمیم

ای از نمونه. به نوعی بدنۀ خدماتی در ساختار نیاز است محلی وجود ندارد،های  گروه

عمومی، کمک به های ساختاری، چاپ نشریات و منابع اطالعاتهای چنین بدنه فعالیت

 و زندانها و بیمارستانها در پیام رساندن بهبودی،المللیبین هاینامهفصل ایجاد های نوپا، گروه

 انجام برای. باشدمی جدید هایگروه شروع برای دیگر کشورهای در اعضاء به کمک همچنین

یمارستانها، زندانها ب رسانی،اطالع تلفنی،امداد: مانند بخصوصی هایکمیته مذکور هایفعالیت

 پاکی زمانمدت حداقل هاییکمیته نچنی در شدنپذیرفته برای معموالً. شوندمی تشکیل …و

 اجرا ایدوره یا چرخشی صورت به نیز خدماتی هایپست کلیۀ .باشدمی نیاز مورد خاصی

 از اشغال که است گمنامهایتمام انجمن ساختار در حیاتی از اصول چرخش روحیه. شوند می

باعث  این امر. نمایدتهای خدماتی توسط همان خدمتگزار جلوگیری میپس پیدرپی شدن

های خدماتی پست. کنندکردن را تجربهشود تا تعداد بیشتری از اعضای انجمن لذت خدمت می

گیری اعضای ساختار و به صورت چرخشی اعطا گمنام، بر اساس رأیهایساختار انجمن

ریزی قبلی سطح همان ساختار و طبق برنامه های ساختارهای خدماتی محلی دررابط. گردند می

خدمتگزاران ساختارخدماتی برطبق وجدان گروه همان ساختار انتخاب  .شوندخاب میانت

معتادان ها  انجمن ؛2313پرخوران گمنام،ها  انجمن ؛2313سایت انجمن معتادان گمنام، ) شوند می

هم وابستگان ها  انجمن ؛2313قماربازان گمنام،ها  انجمن ؛2313به عشق و سکس گمنام،

 (.2313، (نارانان)گمنام های  انوداهانجمن خ ؛2313گمنام،

گمنام، در جهت همبستگی و تداوم معتادانبراساس نظر دورکیم، در یک جامعه، مانند انجمن

ها به جای بنابراین باید دانست تثکید به شباهت. باشدجامعه، وجود افراد همبسته ضروری می

منجر به همبستگی و تداوم جامعه  تواندمی... نقاط تفاوت وتضاد، مثل نژاد، قومیت، جنسیت و

گمنام حضور آزادانه منجر به پذیرش اعضای صادق و متعهد شده معتادانبنابراین در انجمن. شود

 (.2301بر اساس دورکیم، )که در همبستگی جامعه نقش دارند 

ا گانه است که به بهبودی اعضهای دوازدهگمنام برنامهمعتادانهای انجمنهسته اصلی برنامه

گمنام ، اولین بار برای معتادانگانه به عنوان اصول و قواعد اساسی انجمن21برنامه . انجامندمی

گمنام به کار برده شد و بعد از آن در جهت درمان معتادان به مواد مخدر تحت عنوان هایالکلی
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به افرادی  گمنام، کمکهدف اصلی سازمان معتادان. نیز به کاربرده شد NA گمناممعتادانانجمن

است که به مواد مخدر اعتیاد دارند تا بتوانند اختالل عاطفی و احساسی، اختالل در غذاخوردن، 

اعضاء با پیروی از این (. 1422رونل و همکاران، )جنسی و یا رفتاری خود را اصالح کنند روابط

اعتیاد یا مسثله  مربوط به)گیرند که با مسائل روزانه خود به شکل فراگیر گانه یاد می21اصول 

گانه، معتادان در حال بهبودی را با اصول روحانی مانند ایمان، 21های برنامه. رو شوندروبه(دیگر

کند تا در زندگی روزمره خود از آنها استفاده کنند هر چند بینی و صداقت آشنا میفروتنی، روشن

 بهبودی نیز در انجمن. نیست گمنام نماینده مکتب اعتقادی خاصیمعتادانکه باید دانست انجمن

آسایی نیست که در یک مقطع زمانی خاص صورت گیرد؛ بلکه فرآیندی گمنام درمان معجزهمعتادان

. شودگانه طی می 21های است مداوم و یک مسیر معنوی، که با کارکرد اصول روحانی برنامه

 .شوندها و مفاهیم میمها، گااند، که شامل سنتگانهگانه در اصل سه دسته دوازده21اصول 

گانه، تثکید بر عمل به جای حرف بر هر چیزی ارجعیت دارد به شکلی که 21در سه اصل 

. ی رفتار اعضاء استرسانی به دیگر معتادان برای شرکت در انجمن، به وسیلهحتی شیوه پیام

افته بسیار گمنام و اعضای آن معتقدند که صدای اعمال و رفتار اعضای بهبودیمعتادانانجمن

گمنام را معتادانبنابراین با اعمال و رفتار خود باید کارایی انجمن. رساتر از حرف و تبلیغ است

ها و مفاهیم است که ها، گامپذیری مجدد روح درونی تمامی سنتعالوه بر این جامعه. نشان داد

شوند، فرد معتاد به یهایی که در طول زمان به آرامی انجام مدر جریان آنها، به عنوان برنامه

اخالقی و نقض ارزشها و هنجارهای پذیرفته شده جامعه اش بیعنوان فردی که بیماری اصلی

معتادان در نتیجه باید گفت انجمن. گیرد تا بتواند همنوا شوداست، دوباره مورد آموزش قرار می

خالق اجتماعی افراد، های تقویت اگانه و این اصول یعنی برنامه21گمنام یعنی سه دسته اصول 

 .کندی آن جامعه بقاء پیدا میکه در نتیجه

 ها  انواع جلسات انجمن
براز بررای عمروم مرردم     کردن در جلساتشرکت .بسته و ، بازدو نوع اصلی جلسات وجود دارند

-مواد و تررک بسته فقط مخصوص معتادانی است که تمایل به قطع مصرفآزاد است اما جلسات

 هرا، بیمارستان های معینی برگزارشده و معموالً در کلیساها،جلسات در زمان. دارنداعتیاد خود را 

 جلسرات  کلی طور به. گرددمی برگزار پارکها نظیر اماکن سایر در یا و شهر شورای هایساختمان

بسرته در  جلسرات  از برخری . باشرند  دسرترس  قابرل  راحتری  به که شوندمی برگزار هاییمکان در
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 شده گرفته در نظر مقیم معتادان برای فقط که هاییکلینیک مراکزدرمانی یا ها،ارستانبیم ها،زندان

 برگرزار  "ویرژه هرای گرروه  جلسرات " عنرون  تحرت  نیرز  جلساتی بر این عالوه .گردندبرگزار می

 زبانهررای برره متکلمررین: ماننررد هسررتند، معتررادان از خاصرری گررروه برره مخررتص کرره گردنررد مرری

هرای   معیرار   .... و نوجوانران  هرا، خرانم  یا آقایان مختص جلسات ایدز، هب مبتال معتادان رجی،خا

 "خدمتگرذاری "و"محرمانره "،"گمنام"،"ایغیرحرفه" ،"رایگان":نیز به صورتها  جلسات انجمن

 فردی که تمایل بره قطرع مصررف دارد آزاد و رایگران     گمنام برای هرهای جلسات انجمن .است

ای و نره  نیاز به پرداخت پول هست، نه امضرا کرردن برگره   برای شرکت در جلسات نه . باشد می

هیچ شرایطی قبل  .دنبه گفتن اسم خود نیز ندار ینیازی افراد حتی؛ دادن در مورد خودحتی اطالع

بره   فررد تنها شرط عضرویت در جلسرات، تمایرل    . شودتحمیل نمی افراداز ورود به جلسات به 

د نر د انتخراب کن نتوان می افرادنیز تصمیمی است که  باشد و حتی این شرطمی شدن از اعتیاد پاک

  .د یا خیرنکه آمادگی آن را دار

 جلسات انجمن هاهای  سبک

کنندگان در آن دوازده قدم را مطالعه نموده و ای است که شرکتجلسه: قدم    کارکرد .2

 . گذارندمی جزئیات آن را با یکدیگر به اشتراک

نشریات مورد تثیید انجمن بوسیلۀ اعضا مطالعه شده ای است که درآن جلسه: کتاب خوانی .1

هدف از اینگونه جلسات بهره مند شدن از اطالعات مفید در . گیردو مورد بحث قرار می

 .مورد نظر وجود دارد و نشریات مختلف انجمنها  زمینه بهبودی است که در کتاب

 مشارکت به نوبت بهای است که اعضای آن تجربه، نیرو و امید خود را جلسه: مشارکت .3

 و اعتیاد سرگذشت با رابطه در یکدیگر تجارب از استفاده جلسات این از هدف. گذارند می

 .باشدقدم می 21 طریق از بهبودی

ای است که درآن یکی از اعضای انجمن سرگذشت و تجربه خود از زمان جلسه: سخنگو .0

 شرح را بهبودی در زندگی و نانجم با خود شدن آشنا نحوه و نموده اعتیاد فعال را بازگو

 بهبودی در تریطوالنی تجربه که شودمی انتخاب اعضایی بین معموالً از سخنران. دهدمی

 .باشند داشته
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ها معموالً مختص کسانی است که در ها و زندانجلسات بیمارستان: بیمارستانها و زندانها .2

 . ها بستری بوده و یا در آنجا اقامت دارنداین مکان

 خداوندا، آرامشی عطا فرما تا بپذیرم آنچه را که نمی توانم تغییر دهم،":ی آرامشدعا .0

سایت ) "آمین. و دانشی که تفاوت آن دو را بدانم شهامتی تا تغییر دهم آنچه را که می توانم،

معتادان به عشق و ها  انجمن؛ 2313پرخوران گمنام،ها  انجمن ؛2313انجمن معتادان گمنام، 

؛ 2313هم وابستگان گمنام،ها  انجمن ؛2313قماربازان گمنام،ها  انجمن ؛2313سکس گمنام،

 (.2313، (نارانان)گمنام های  انجمن خانوداه

 عضو در انجمن معتادان گمنام 6با ارائه نمونه گفتگو  

یافته پرداختره شرده   ساختهای نیمههای حاصل از مصاحبهدر این بخش به تقلیل و تحلیل یافته 

هرا کرامالً تکررای بروده و مفهروم      یافتره  21، 20، 20نظری در موارد گیریریان نمونهدر ج. است

نظرری  دلیل اصلی اشباع. یافتیمنظری دستجدیدی به اطالعات و فهم ما اضافه نشده و به اشباع

مجردد یکسران و ارائره خردمات     پذیری، جامعه(گانه 21اصول )وجود معنای ساختاری مشخص 

 .دجویان استی مدیکسان به همه

بر اساس فرآیند کدگذاری باز، محوری و گزینشی مفاهیم اولیه استخراج، تقطیع و به سطح 

ی مدل استراوس و کوربین مقوالت در ارتباط اند و در نهایت به وسیلهشدهمقوالت ارتقاء داده

ترین مفاهیم عترین و متنوهایی که اصلیدر زیر چند نمونه از مصاحبه. اندبا یکدیگر قرار گرفته

در ذیل (برای رعایت اصل گمنامی)ایم با نام کامالً اتفاقی پژوهش را از آنها استخراج کرده

 . ایمنمودهمقوالت استخراجی بیان

؛ تمایل به تررک؛ بهبرودی؛   (جسمی، روحی، روانی)مقوالت اعتیاد به عنوان بیماری فراگیر 

 تدالی در معنویتاع گانه  اختیار و آزادی، خدمت، مشارکت، اصول 

سالگی شرروع   14سال اعتیاد داشتم و از  1. ساله و لیسانس رشته سینما هستم 30: گویدعلی می

سرالگی بره خراطر انررژی زیرادم همیشره        14-21در همران دوران  . به مصرف موادمخدر کرردم 

نهرا بره   آمد و برای رفع آای سراغم میاحساس ناآرامی، افکار ناخوشایند و احساسات آزار دهنده

با اولین مصرف مواد که تریراک برود   . آوردمورزشهای سخت، مطالعه زیاد و مصرف مواد رو می

احساس خیلی خوبی پیدا کردم،  و به خاطر حس آرامش، دوباره به سراغش رفتم تا اینکه کامالً 
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. روانگردان و حشیش هم مصرف کردمداد و الکل، قرصوابسته شد؛ اما دیگر تریاک جواب نمی

دانستم، و معتاد کسی بود که ضعف اخالقری، شخصریتی و رفتراری    قبالً اعتیاد را یک ضعف می

ام، اعتیاد برای من، یک بیماری است که را تجربه کرده انجمن معتادان گمنام  داشت، اما االن که 

هرای  و اعتیاد در اصل بیماری عادت. کنددر سه سطح جسمی، روحی و روانی تخریب ایجاد می

بارها و بارها از اعتیراد خرودم خسرته    . است که مصرف موادمخدر فقط یک شاخه از آن استبد 

کردم، مترادون درمرانی   به پزشک مراجعه می. شدمکردم اما موفق نمیشدم و اقدام به ترک میمی

اش ایرن برود کره اصرالً صرورت مسرثله را       ای نداشت و به نظرم علرت اصرلی  کردم اما فایدهمی

 .دانستم اصالً اعتیاد چیست تا چه رسد به اینکه چطوری با آن مقابله کنممن نمی. شناختم نمی

الگوی رفتاری یک . یک روش برای اصالح الگوهای رفتاری استانجمن معتادان گمنام   

تواند معتاد خودش نمی. کند و از دیگران انتظار کمک داردمعتاد کار نمی. است« وابستگی»معتاد 

من از . آوردبی را که به دنبالش است بدهد و به مصرف مواد رو میبه خودش احساس خو

انجمن معتادان آشنا شدم، چند نفر از دوستانم با کمک انجمن معتادان گمنام طریق دوستانم با 

ماه است که عضو انجمن  3سال و  1االن . ترک کرده بودند من هم وارد جلسات شدم گمنام 

اوایل که در جلسات شرکت . دت اصالً چیزی مصرف نکردمهستم و در این م معتادان گمنام

ام به من تواند برای سالمتی دوبارهگفتم اینجا همان جایی است که میکردم، با خودم میمی

تواند، معتاد دیگر را درک و به او کمک کند، چون معتقد بودم هیچ کس بجز یک معتاد نمی

شد میکردن کسانی که همدرد هستند، باعث جمعبا دور هم انجمن معتادان گمنام کمک کند و  

عالوه . کشندکه اعضاء بفهمند که تنها نیستند و تعداد زیادی از افراد هستند که مثل آنها رنج می

ها با معنویت شدید من را به یک خواست مثل خیلی از کم نمیانجمن معتادان گمنام بر این 

خواست به من حق مصرف هر چه که دوست میقدیسه یا فرشته تبدیل کند و در عین حال ن

ام را به عنوان یک انسان بپذیرم و بدانم که اشتباه خواست من خود واقعیدارم را بدهد؛ بلکه می

به من یاد داد که معتاد شدن من، انجمن معتادان گمنام . کند و سعی در جبران اشتباه داردمی

 .متوانم آن را جبران کناشتباه من بوده و من می

هستند، که هر جلسه در هر معتادان گمنام  ها و مفاهیم، اصول اساسی انجمنها، گامسنت

انجمن معتادان گمنام برگزار شود با این سه دسته اصول،  انجمن معتادان گمنام کجای دنیا با نام 

و  بینی من شدندها، باعث تغییر جهانگام. نیست انجمن معتادان گمنامآید وگرنه به حساب می
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نگاهم را به خودم، دیگران و هستی تغییر دادند؛ به شکلی که فقط خودم را نبینم، خودخواه 

. یت کنم و باعث آزارشان نشومشان را رعانباشم بلکه به دیگران احترام بگذارم و حقوق

ها، بایدها و نبایدهای گروه را به سنت. ها، باعث شدند، من آماده وارد شدن به گروه بشوم سنت

معتادان  انجمن)یاد دادند و باعث شدند من یادبگیرم چگونه در جهت تداوم گروه  من

مفاهیم، مربوط به خدمت ما . تالش کنم ؛ تا با بقای آن سالمتی من و دیگران تداوم یابد(گمنام

مفاهیم، به من یاد دادند که بدون چشمداشت به کسانی که مثل من و همدرد . در جمع هستند

برای بهبودی به من یاد داده، بدون  انجمن معتادان گمنامهر چیزی را که . نممن هستند کمک ک

 .چشمداشت در اختیار دیگران بگذارم

داند آن را یک بیماری فراگیر میانجمن معتادان گمنام در ایجاد شناختی صحیح از اعتیاد،   

حتی شیوه نگاه ارجنسی، دروغگویی، کند، از غذاخوردن، رفتو آن را یک عادت بد تعریف می

انجمن . کردن به دیگران، نحوه اندیشیدن تا مصرف مواد مخدر، که یکی از انواع اعتیاد است

معتقد است که اعتیاد تمامی ابعاد وجودی فرد، از جمله جسم، روح و روان را معتادان گمنام 

برای مقابله گرایی را درمانی و معنویتدهد و صرف دارو درمانی، روانتحت تثثیر خود قرار می

در ادامه باید گفت، دراین . داند بلکه باید با سه سطح همزمان مبارزه کردبا اعتیاد کافی نمی

ای که خود بخواهند شروع به زدایی، اعضاء با هر وسیلهراستا، بدون هیچ کم  یا مرکز سم

را در نظر کنند، زیرا در درمان جسمی افراد، منحصر به فرد بودن و نسبیت درمان جسمانی می

اما این فقط یک بخش از مبارزه با بیماری اعتیاد است، بخش بعدی درمان روح و روان . گیردمی

شود، که به در این راستا ابتدا، سعی در تقویت اخالق و معنویت اعضاء می. فرد معتاد است

ن طریق پردازند تا از ایگرایی و اخالق فرد میگانه به تقویت جمع 21وسیله سه دسته اصول 

-توان گفت جامعهفرد به جامعه و قواعد آن به عنوان اخالق و معنویت متعهد شود، در اصل می

در نهایت با تمامی راهکارهای جسمانی و بخصوص معنویی، . گیردپذیری مجدد صورت می

و برای این کار از ایجاد تعهد به . سعی در درمان بعد روانی که همان وسوسه است دارند

کنند و حضور در گرایانه و طرد خودخواهی و فردگرایی استفاده میخالقی، جمعارزشهای ا

بر اساس ) کند جمع، تثکید بر فکر کردن و مشورت، برای کنترل وسوسه به افراد کمک می

 ( 2110گلفند و تریاندیس،
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-بردون متقابل بره همنروع، خردمت   ، راهنمایی و کمک(سطحیهم)مقوالت برابری، گمنامی 

دیگرران،  دیگران، راهنماییبه همنوع ، نیازمتقابل به یگدیگر، همدردی، اعتماد به چشمداشت

 اجتماعی، خودسازی بر اساس اخالقارزیابی و نظارت مداوم بر خود، خودشناسی

انجمرن  شرط ورود به . شوندهای عمومی، مثل پارکها برگزار میجلسات معموالً در مکان: محمد

ی کسانی که در همه. ترک اعتیاد است و اصالً سلسله مراتبی هم ندارندتمایل به  معتادان گمنام  

. کنندبا هم جلسات را برگزار میانجمن معتادان گمنام کنند به عنوان اعضای جلسات شرکت می

 .وجود ندارد در اصل سلسله مراتبی نیست... اصالً مدیر، معاون و انجمن معتادان گمنامدر 

ای ها و مفاهیم را کامل و یا تا مرحلهها، گامکسانی که سنت ،انجمن معتادان گمنامدر 

باشند که بتوانند به عنوان الگو و راهنما دیگران را هدایت و راهنمایی کنند، مناسب طی کرده

انجمن معتادان گمنام راهنما در . توانند بنابر درخواست دیگران به عنوان راهنما فعالیت کنندمی

ات و تمام آنچه را که در انجمن یا تجربه شخص آموخته و در راه بهبودی به عنوان الگو، تجربی

دهد و هر راهنما خودش دارای راهنما است و اش کرده است را در اختیار دیگران قرار میکمک

 . نیاز از راهنمایی دیگران نیست و این یک زنجیره استدر انجمن کسی بی

ی کند و این به وسیلهخودش را ارزیابی می به صورت منظمانجمن معتادان گمنام هر عضو 

است هر وقت که احساس انجمن معتادان گمنام یعنی هر کسی که عضو . ترازنامه نوشتن است

دهد به شکلی که در این ارزیابی تمامی ای از خود انجام مینویسد و ارزیابی روزانهنیاز کرد، می

یسد و با فکر کردن در مورد آنها سعی در نوکارهای خوب و بد، خوشایند و ناخوشایند را می

تواند از راهنمای خود جبران و رفع کارهای بد و تقویت کارهای خوب دارد و برای این کار می

 .کمک بگیرد

چون یک  انجمن معتادان گمنام  های عمومی است؛ محل برگزاری جلسات مکان: علیرضا

کنند، شرط ضاء برابرانه آن را اداره میی اعانجمن است، هیچ سلسله مراتبی هم ندارد و همه

نیز تمایل آزادانه به ترک اعتیاد و بهبودی است و هیچ اجباری انجمن معتادان گمنام عضویت در 

یادگیری انجمن معتادان گمنام در . های شخصی مثل نام وجود نداردحتی در بیان ویژگی

یعنی هر کسی که آشنایی . است« راهنما و رهجو»ها و مفاهیم بر اساس فرآیند ها، گام سنت

-گانه دارد، آنها را به دیگران که عموماً تازه21و سه دسته اصول انجمن معتادان گمنام بیشتری با 

راهنما و رهجو بودن نیز اجباری نیست، هستند کسانی . واردان هستند به عنوان راهنما یاد بدهد
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شوند و با انجمن آشنا میتادان گمنام انجمن معها و نشریات مربوط به ی کتابکه با مطالعه

 انجمن معتادان گمنام  کنند و هستند کسانی که چندین سال در راهنمایی هم انتخاب نمی

. انداند اما راهنماشدن را قبول نکردهها و اصول آن را یادگرفته و طی کردهاند و تمامی برنامه بوده

. ایی، خود به عنوان رهجو دارای راهنما استاما در کل هر رهجویی راهنمایی دارد و هر راهنم

با ترازنامه نوشتن یا ارزیابی روزانه خود، نقاط قوت و ضعف خود  انجمن معتادان گمناماعضای 

 .کنندرا شناسایی و تقویت و اصالح می

نهاد همانطور که مطرح شد، انجمن معتادان گمنام در جهت اینکه، به صورت انجمن و مردم

های ی جلسات را در مکاناید هیچ کمکی از بیرون دریافت کند در این راستا کلیهباقی بماند نب

در انجمن معتادان گمنام، اعضاء به . ی خصوصی پیدا کنددهد که مبادا وجههعمومی تشکیل می

عنوان معتادانی هستند که به صورت داوطلبانه در جهت بهبودی و درمان بیماری اعتیاد خود، 

عالوه بر این باید گفت، انجمن معتادان گمنام با هدف جمع . اندشدهان گمنام انجمن معتادعضو 

سعی دارد که به آنها بفهماند، افراد زیادی (کسانی که بیماری اعتیاد دارند)کردن افراد همدرد 

برند و سعی در بازیابی سالمتی خود دارند، بنابراین آنها تنها هستند که مثل آنها از اعتیاد رنج می

بینند و با در مرکز قراردادن زیرا عموماً افراد معتاد خود را تک فرد معتاد روی زمین می. ستندنی

های ی ورود به برنامهبنابراین صرفاً معتادان اجازه. پردازندخود، به سرکوب و تخریب خود می

 .توانند برای آشنایی شرکت کنندانجمن را دارند و عموم فقط در جلسات باز می

دین، شرلل، درآمرد    پنهان ماندن اطالعات شخصی، احساس برابری با هر)گمنامی  مقوالت

 ؛ رازداری...(و

ای از حضرور  به عنوان اصلی مهم، هریچ سرابقه  انجمن معتادان گمنام به دلیل رعایت گمنامی در 

شود و در نتیجه تهیه آمار دقیق اعضای در حرال بهبرودی   اعضاء در انجمن ثبت و نگهداری نمی

ها و جلسات بهبودی در چنرد  تنها شاخص موفقیت انجمن، رشد سریع تعداد گروه. نیست میسر

 .گمنام در اغلب کشورهای جهان استسال اخیر و توسعه انجمن معتادان

است که یک اصل « گمنامی»های انجمن معتادان گمنام اهمیت دارد، مفهومی که در برنامه

بر اساس رعایت اصل گمنامی در جلسات، . رودمی اساسی در فرآیند بهبودی معتادان به شمار

شود که بدون ترس و واهمه در جلسات بهبودی شرکت کنند و این به افراد معتاد کمک می

-موضوع بسیار مهمی است؛ بخصوص برای معتادانی که برای اولین بار در جلسات شرکت می
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-کنندگان ایجاد میی شرکتهمهعالوه بر این، اصل گمنامی، فضایی یکسان و برابر برای . کنند

توان گفت، مفهوم گمنامی در انجمن معتادان گمنام دارای دو فضای مفهومی در نتیجه می. کند

 :متفاوت است، که عبارتند از

، و افشا نشدن مباحث انجمن معتادان گمنام کنندگان در جلساتعدم افشای هویت شرکت .2

 .کنندگانشده در جلسات، توسط شرکتمطرح

فارغ از هویت شخصی، شامل، شغل،  انجمن معتادان گمنامای انجمن معتادان گمنام اعض .1

کند و در این در جلسات شرکت می... های اجتماعی وسمت اداری، درجه تحصیلی، مقام

جلسات همه اعضا در قالب یک گروه، با یکدیگر مساوی هستند و جایگاه هیچ عضوی 

 .کمتر یا بیشتر از عضو دیگر نیست

گمنامی است؛ اما گمنامی به این معنا  انجمن معتادان گمنامیکی از اصول اساسی : علی

انجمن معتادان را نشناسد و یا کسی نداند ما عضو انجمن معتادان گمنام نیست که کسی اعضای 

بلکه گمنامی، یعنی در جلسه نام و شخصیت اعضاء نادیده . ایمهستیم و قبالً اعتیاد داشته گمنام  

ی افراد فراهم شود، بدون در نظر گرفتن اینکه شود، و فرصت برابر و یکسانی برای همهگرفته 

روز  2سال پاکی دارد با کسی که 24است؛ حتی کسی که ... هر فرد از چه طبقه، شغل، قشر و

 . پاک است، برابر و یکسان دیده شوند

به این . استگمنام انجمن معتادان در نهایت باید گفت، گمنامی، یکی از مباحث مهم در 

معنا که در جهت حفظ حریم خصوصی افراد، اعضا فقط در درون انجمن یکدیگر را به عنوان 

بجز  –شناختند و بیرون از انجمن اعضای انجمن و کسانی که دارای بیماری اعتیاد بودند می

و نباید  بینندیکدیگر را تنها به عنوان یک دوست و آشنا می -روابط مبتنی بر راهنما، رهجو

 .به دیگران معرفی کنندانجمن معتادان گمنام یکدیگر را به عنوان عضو 

، دارای معنای انجمن معتادان گمنامعالوه بر آنچه که مطرح شد فضای مفهومی گمنامی در 

دیگری است که عبارت است از، نادیده گرفتن نقاط تفاوت و برتری افراد بر یکدیگر، در 

کنند همه برابر هستند و شغل، درآمد، ه افراد در جلسات شرکت مییعنی زمانی ک. انجمن است

سن، جنس، تحصیالت، قومیت، زبان، نژاد و حتی طول مدت پاکی و نوع موادی که افراد قبالً 

شود و فقط بر بیماری مشترک به شکل یکسان و برابر در نظر گرفته می... کردند ومی مصرف

 .بنابراین گمنامی خود بر برابری نیز تثکید دارد. شودمی افراد و یکسانی بیماری آنها توجه



 

 

 

 

 

 225  ادان گمنام و اثربخشی رویکردهای اخالق محور در بازپروری معتادان  انجمن معت/ هاشمی و شعبان

 

 

 ؛ بازتولید گروه(ما)مشترک گروهیگرایی؛ انسجام و همبستگی؛ هویتجمعوحدت؛ روحیه

. ی اعضرای انجمرن در رأس اسرت   وحدت به این معنی اسرت کره، منرافع مشرترک همره     :  رضا

گرروه یعنری   . گیری گرروه اسرت  لو در اصل برای شک انجمن معتادان گمناموحدت، سنت اول 

. بایرد برا هرم باشرند    (داوم پراکی تر )و منرافع مشرترک   (همان پراکی )کسانی که برای نیاز مشترک 

برای اتحاد هم باید با وجود تفاوتهرای فرهنگری،   . گیری گروه و انجمن فقط با اتحاد است شکل

اط مشترک اعضراء، منجرر   باید دانست تثکید بر نق. بر نقاط مشترک تثکید کرد... تحصیلی، مالی و

تثکید بر نقاط تفاوت نیز باعرث تضراد و   . شودگیری و تداوم گروه و انجمن میبه اتحاد و شکل

 .گرددجدایی افراد و اعضاء از یکدیگر و از هم پاشیدگی انجمن می

اصول مهم در انجمن معتادان گمنام است؛ که بر اساس این مفهوم  اصل وحدت از جمله

. کنندنجمن به عنوان یک روح جمعی در کنار یکدیگر برای بهبودی تالش میتمامی اعضای ا

همانطور که توسط افراد . وحدت در نوع خود همراه با اصل عشق به همنوع و انسانیت است

مورد مطالعه ارائه شده است، در ایجاد و تداوم یک گروه و انجمن نیازمند وجود شباهت و 

تشکیل شده از افراد انجمن معتادان گمنام بر این اساس . تیمی مشترکی در بین اعضاء هسنقطه

است که با تثکید بر بیماری ... متفاوتی از نظر نژاد، سن، جنس، طبقه، شغل، تحصیالت، مذهب و

گیری ها باعث تقویت همبستگی و انسجام و شکلمشترک اعتیاد خود و نادیده گرفتن تفاوت

در نهایت بر اساس فرآیند مطرح . شوندمی« ما»به عنوان هویت مشترک در انجمن معتادان گمنام 

 .شودو هر جامعه دیگری منجر به بازتولید خود می انجمن معتادان گمنامشده، 

؛ خردمت؛ انسرانیت؛ دگرخرواهی؛ روحیره     (نیروی برتر)مقوالت عشق به همنوع ؛ خداوند 

 (وری از معنویت افراطی و تفریطید)معنوی متعادل 

گانه هستند مرورد بحرث قررار    21هار مفهوم مهم که خود مبنای سه دسته اصول در این بخش، چ

 .شناخت آنها ضرورت داردانجمن معتادان گمنام گرفته است، که در جهت فهم فضای معنایی 

نزدن به عشق یعنی دیدن دیگران، احترام به حقوق دیگران و رعایت آن، آسیب: مرتضی

 .وجه به دیگران و دیدن آنهاستدیگران و فقط خودبین نبودن، بلکه ت

شود گانه به عنوان یک فرآیندی مداوم و یک روش زندگی به افراد تثکید می21در مراحل 

مهمترین اصل روحانی در . کمک بگیرند تا از او انرژی دریافت کنند( خدا)که از قدرت برتر 

شناسند نوان قدرت برتر مینیز تثکید بر خدا است که آن را به ع انجمن معتادان گمنامهای برنامه
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ها تثکید به کشف دوباره خدا در راستای یک بیداری روانی، بازیابی سالمت عقل و و تمام برنامه

انجمن معتادان  در . شخصیت، همنوایی اجتماعی و اخالق اجتماعی برای افراد معتاد دارند

کنند و شود تعریف میمی اعتیاد را به عنوان یک بیماری مزمن که در زندگی فرد آشکار ،گمنام

رونل و )کنند های روانی، رفتاری و اجتماعی معتاد متمرکز میعموماً فعالیت خود را بر جنبه

 (.1422همکاران، 

اش داشته باشد همان حس را به به نظر من انسان هر حسی به خودش و زندگی: حسن

ام و خدا خوب به زندگی ام نسبتحسانجمن معتادان گمنام قبل از ورودم به . خدایش دارد

دانستم، در حالی که االن خداوند برای من یک خدا را یک نیروی بازدارنده و جبار می. نبود

 .کننده، بخشنده است که همیشه مراقبم است و مرا دوست داردنیروی حمایت

انجمن معتادان ی خدمت، هر عضو به وسیله. شودخدمت باعث تداوم انجمن می: مجتبی

اش به او کمک کرده، در اختیار هر چیزی را که از اعضای دیگر یادگرفته که در بهبودی، گمنام

« دگرخواهی»زمانی که کسی مانند من . خدمت بر اساس دیگرخواهی است. دهددیگران قرار می

اعتیاد یک امر اجتماعی است و . است کند در اصل باعث حفظ پاکی خودش شدهرا رعایت می

در چنین شرایطی حتی . ه، معتاد زیاد باشد، روح جامعه معتاد و بیمار استزمانی که در جامع

پس من با کمک به . کنداگر من سالم باشم، هوای آلوده و روح معتاد جامعه به من سرایت می

 .کنمدرمان اعتیاد دیگران، در اصل به خودم کمک می

گذاشتن در جهت اینکه در  انسانیت یعنی، اجتماعی بودن، به حقوق دیگران احترام: علیرضا

کنیم و در اصل به جمع بمانیم، چون با شکستن قوانین و حقوق دیگران جمع را نابود می

 .رودرسانیم و در نتیجه آرامش همگانی از جمله آرامش من از بین میخودمان ضرر می

سه : بر اساس مباحث مطرح شده در سطوح، عشق، خدا، خدمت و انسانیت باید گفت

چرخند و عشق، خدمت و انسانیت بر محور مفهوم خدا قرار دارند و بر این محور می مفهوم،

برتر فارق از اعتقادات دینی و مذهبی به عنوان خدا و ایجاد تثکید بر وجود نیرویی. پویایی دارند

شود، به شکلی که افراد در جهت کسب رضایت نیروی تعهد نسبت به آن منجر به خدمت می

خدا، بدون چشمداشت منفعت و سود شخصی و در جهت خشنودی خداوند به  برتر به عنوان

کنند ای بخصوص درمان اعتیاد هستند کمک میکسانی که نیازمند کمک و راهنمایی در هر زمینه
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و کسی که در وجودش، اعتقاد و تعهد به نیروی برتر، . شودو این به عنوان عشق مطرح می

 .استعشق و خدمت باشد دارای انسانیت 

بر اساس نظر دورکیم، خدا همان جامعه است که اعتقاد به ارزشها و اصول اخالقی آن و  

پذیری، منجر به عمل کردن بر اساس اصول و قواعد اخالقی درونی کردن آنها در جریان جامعه

عشق . شود که این عملکردن بر اساس اصول مورد پذیرش جامعه به عنوان عشق استجامعه می

-ر جهت تداوم اصول و ارزشهای اخالقی است و منجر به بازتولید و تداوم آنها مینیز خود د

در نهایت بر اساس مباحث مطرح شده، جامعه تداوم یافته و انسان به عنوان محصول . شود

یابد،  بر اساس تعریف دورکیم انسان اجتماعی به عنوان انسانیت مطرح ساختار اجتماعی بقاء می

  (.2301دورکیم، بر اساس )گردد می

 
 مدل استروس و کوربین از مفاهیم پژوهش(:  )نمودار 

 بحث و استنباط نظری
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« آغاز وسوسه». کنددر حقیقت بیماری اعتیاد یک چرخه است که فرد آن را با وسوسه شروع می

مرا برا مصررف    ":اجتماعی فرد متفاوت هستندبا مطالبی شروع و یا همراه است که بر اساس زمینه

 و قدرت احساس ما شودمی باعث موادمخدر ؛کنیممخدر لذت و شعف فراوانی را کسب میمواد

؛ ترر تحمرل کنریم   شوند بتوانیم اضطراب و مشکالتمان را راحتموادمخدر باعث می کنیم؛ کنترل

درپی مواد بودن پیشود تا ما برای احساس لذت و نشئهوقفه یا وسوسه سبب میخودمشغولی بی

-مری  افرزایش  را خرود  موادمخدر مصرف کنیم ای اینکه نشئگی اولیه را احساسبر ؛مصرف کنیم

به دنبرال وسوسره   . "...و شودمصرف موادمخدر باعث لذت و راحتی ما نمی چیز بجزهیچدهیم؛ 

شرود ترا   اسرتفاده از موادمخردر باعرث مری     "شود، یعنی حاصل می« رفتن سالمت عقلاز دست»

ایرن تعریرف    افکار ما مغشوش، غیرمنطقی و غیرعادی شرود ؛ سیستم ارتباطی مغز ما مختل شود

گیری صحیح داشرته  توانیم قضاوت منطقی و تصمیمنمی؛ یک نوع از نداشتن سالمت عقل است

با وجرود عواقرب و   ؛ توانیم بین توهم و واقعیت تفاوت قائل شویمدچار انکار شده و نمی؛ باشیم

بررای ادامره مصررف موادمخردر از       برازهم دیگرران،  آور اعتیاد برای خودمان و آمدهای زیانپی

دادن گیرری بررای ادامره اعتیراد، منطقری جلروه      های دفاعی مانند توجیه دالیل اعتیاد، بهانره روش

-خصیصه؛ کنیماستفاده می... دادن میزان مصرف ومصرف، ناصادقی با خود و اطرافیان، کم جلوه

 پریش  از بریش  ترا  خرواهیم مری )خودخرواهی   ثالًمر . شوندها و رفتارهای افراطی در ما ظاهر می

 فکرر  موادمخردر  جرز  چیزیهیچ و کسهیچ به)، خودمحوری (باشیم داشته بودن عادی احساس

کنم، مرن فرردی   می فرق دیگران با من ترم،باهوش و بهتر همه از من)بینی ، خودبزرگ(کنیمنمی

 ."...و کس احتیاج ندارماستثنائی هستم و به کمک هیچ

مصرف موادمخدر "است، یعنی، « آغاز ویار»از عدم سالمت عقل در چرخه اعتیاد بعد 

چگونگی ارسال و دریافت اطالعات از  .دهدساختار فیزیکی و نحوه عملکرد مغز ما را تغییر می

مغز ما برای ایجاد احساس نیاز . دهدهای مغز حالت طبیعی خود را از دست میسوی سلول

 .باشدشود که این خود تعریف ویار میتوجه به عواقب آن فعال میشدید به موادمخدر بدون 

برای  .شودهای روزمره به تدریج به استفاده از موادمخدر وابسته میمغز ما برای انجام فعالیت

-شرم رفتارهای و اقدامات  تهیه و مصرف موادمخدر که برای ادامه حیات به آن نیاز داریم انواع

مغز ما به مصرف " افتد، یعنیاتفاق می« شدن بدنمقاوم»به دنبال ویار،  ."زندمی سر ما از آور

برای . کندکرده و آستانه مقاومت آن افزایش پیدا میمخدر عادتیا  مواد شیمیایی غیرطبیعی
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کند که این خود تعریف داشتن احساس طبیعی، به تدریج مقدار مصرف مواد ما افزایش پیدا می

بودن ش ما نسبت به موادمخدر غیرعادی شده و با وجود زیانبارواکن .است "مقاوم شدن"

 نامیده موادمخدر به آلرژی که است چیزی همان این و کنیمموادمخدر مقدار بیشتری مصرف می

. دهیمهای اخالقی خود را از دست میبه تدریج همه احساسات، عواطف و پایبندیشود می

در صورت خودداری از  .شویمو خودکشی می های ماجراجویانهدستخوش افکار و اندیشه

در این مرحله قدرت کنترل اعتیاد به موادمخدر و . شویممصرف موادمخدر دچار خماری می

شود، یعنی شروع می« ناامیدی»بدن، مراحل شدن بعد از مقاوم. ایمداده اراده خود را از دست 

از  .م که انسان ضعیف و بدی هستیمکنیتصور می .بریمدانیم که از یک بیماری رنج مینمی"

دچار این توهم  .کنیمکنیم، افسوس خورده و احساس گناه و شرمندگی میاینکه مواد مصرف می

 هستیم که قدرت و اراده آن را داریم که بتوانیم اعتیاد خود را کنترل یا ترک کنیم که این همان

دانیم بدون نمی .ار و افسرده هستیمقرهمواره عصبانی، بی .تاس عقل سالمت نداشتن و دیوانگی

بدون وقفه به موادمخدر فکر کرده و فکر و ذکر ما تهیه و  .مواد چگونه زندگی را تحمل کنیم

در نهایت به  .هستیم مخدرهمواره اسیر وسوسه مصرف هرچه بیشتر مواد .مصرف مواد است

 سنگ به افراد سرشان ینکها تا شودمی تکرار بارها چرخه بارها و اینرسیم، می« انتهای خط»

 بیمارستان،  از سرانجام افراد معتاد بسیاری از  .رسندمیان شخورده و به انتهای مسیر زندگی

 پیامدهای واسطه به یا خودکشی کرده و  آنهابسیاری از  .آورندمی در سر زندان، یا و تیمارستان

 .دهند می ازدست را خود جان مواد مصرف حد از بیش و ناگوار

توان امید به بهبودی و رهایی از اعتیاد را از طریق ر بسیاری از مواقع مید

سایر کسانی که با استفاده از همین روش در بهبودی به سر  هقدمی و مشاهد 21های انجمن

که  رسندمیبه این نتیجه گمنام قدمی معتادان21مددجویان در انجمن . برند، به دست آورد می

همین قدم کوچک . ندتدابیر الزم برای بهبودی از اعتیاد را اتخاذ کن دنو قصد دار ندبیمار هست

یعنی پذیرش بیماری اعتیاد و امیدوار بودن به بهبودی، با توجه به تجربیات معتادان در حال 

. دهدقرار می مددجویانقدم را در اختیار  21کارکرد  برای بهبودی، شهامت و اراده الزم 

های زندگی خود را مورد توجه قرار داده و در پرتو ا همه جنبهت ندگیرسرانجام تصمیم می

. آورند دست به مجدداً را اندبوده  های خود، زندگی طبیعی و سالمی که از آن محرومتالش
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ی برای بهبودی از آن در واقع رمز و کلید موفقیت حل راه یافتن به امید و اعتیاد بیماری پذیرش

 .شوندمیدر سفر به سوی بهبودی محسوب 

ای ترک اعتیاد و بهبودی از بیماری اعتیاد حالت و فرایندی ثابت و خطی نیست که از نقطه

هیچگاه افراد  یعنی اینکه شود؛ ختم است کامل بهبودی که پایانشروع شده و سرانجام به نقطه 

با توانند های مزمن میبلکه همچون سایر بیماری ندیاببه طور کامل از بیماری اعتیاد بهبودی نمی

بسیاری از معتادان در فرایند . کنندقدم، آن را به صورت روزانه متوقف  21استفاده از ابزار 

و ممکن است بارها لغزش نموده و  ندشو می بهبودی با فراز و نشیب و مشکالت مختلفی روبرو

یماری ای را درباره بدر واقع لغزش نکات تازه و آموزنده. مجددأ تصمیم به ترک آن بگیریم

های زمانی است که همه جنبه ثرؤبهبودی واقعی و مدر نهایت . دهدقرار می آنها اعتیاد در اختیار

را مورد توجه قرار  اوهای رفاه و آسایش را دربر گرفته باشد یعنی اینکه همه جنبهفرد زندگی 

شود که ه میکنند گفتقدم به معتادانی که در جلسات بهبودی شرکت می 21های در برنامه. دهد

 ترک حال در معتاد که است این مهم است؛ آنها بیماری اعتیاد به موادمخدر تنها یکی از عالئم 

 سرانجام. کند احساس و مشاهده نیز خود زندگی هایجنبه دیگر در را بهبودی هاینشانه بتواند

کشانده  ویرانی به را آنها اعتیاد خود، که زندگی هایجنبه یهمه بازسازی راه اینکه افراد در

 ایبه عبارت دیگر، برای دستیابی به بهبودی واقعی، به مرحله. دناست را نیز مورد توجه قرار ده

 شغل، تا گرفته خانوادگیروابط اند، ازداده دست از اعتیاد اثر بر آنچه همه باید که برسند

تماعی و همه اجایهفعالیت در مشارکت دوستان،شبکه خالقیت، معنویت، سالمتی، تحصیالت،

. بگیرنددهنده یک زندگی سالم و طبیعی است، را به تدریج باز پس عوامل و عناصری که نشان

را که  افراد ثر باید آن دسته از مسائل و مشکالت زندگیؤبهبودی مگمنام، معتاداناز نظر انجمن

 ایناز جمله . ار دهدرا نیز مورد توجه قراست به اعتیاد بوده آنهاخود عاملی برای مبتالشدن 

تجربه . های اندوه بار روحی و افسردگی اشاره کردمسائل روانی، آسیب :مانندعواملی 

 جنسی،های  استفاده سوء های روحی و روانی ناگوار همچون آزارهای جسمی،  آسیب

 استفاده به را فرد که هستند عواملی موارد اغلب در فجایع سایر و نزاع خانوادگی، های خشونت

  .رسانندآسیب می اوروانی کرده و به سالمتیا مصرف موادمخدر هدایت الکلی مشروبات از

اجتماعی پذیری مجدد اخالقهای انجمن معتادان گمنام، جامعهدر نتیجه، مرکزیت برنامه

ی سنت، گام، مفهوم، به مددجویان آموزش داده گانه21است، که در قالب سه دسته اصول 
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ی شود، و به وسیلهکه ارزشها و اخالقیات جامعه در آنها درونی و تقویت میشود، به شکلی  می

پذیری، سعی در کنترل افکار و اعمال خودخواهانه و فردمحورانه افراد از جمله این بازجامعه

 .شوندی مواد میوسوسه

و از دوستی را قرار داده است در رأس کار خود، آزادی، برابری و نوعانجمن معتادان گمنام 

خواهد با درستکاری، اصول و قواعد اخالقی جامعه را رعایت کنند و با اعضای خود می

عالوه بر این باید گفت رویکرد انجمن معتادان . فداکاری و خدمت، به همنوعان خود کمک کنند

گمنام به اعتیاد به عنوان یک بیماری بسیار فرارگیر است و آن را مانند یک سرطان پیشرونده در 

کند که مرکزیت اصلی آن روحی، روانی است و سطح جسمی، روحی و روانی مطرح می سه

بنابراین اعتیاد بیماری وسوسه است که فرد مبتال به آن از .  توان آن را در وسوسه خالصه کردمی

گیرد با وسوسه به عنوان امری گرایی و اخالق اجتماعی یاد میی جمعطریق تقویت روحیه

اخالق اجتماعی و آموزش آن به بیماران اعتیاد، . رخالف اخالق، مقابله کندخودخواهانه و ب

کند، به شکلی که صرفاً فرآیندی است که درمان اعتیاد و کسب سالمتی را برای افراد تسریع می

جانبه افراد در جهت محدود به اصالح و رفع عادت مصرف موادمخدر نیست بلکه اصالح همه

  .نظر دارد همنوایی با جامعه را در
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