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 چكیده
معتادان متأهل شهر آران  یندر ب یعوامل اجتماع یبه مواد مخدر و برخ یاداعت ینپژوهش رابطة ب ینا در
پژوهش، باا اساتفاده از    یشده است. نمونة آمار یبررس یمایشی،با استفاده از روش پژوهش پ یدگل،و ب

شالل، ملال    یت،جنسا  ینآمااری نشاان دادناد کاه با      یها نفر بوده است. آزمون 033فرمول کوکران، 
یاابی   دوسات  یف،ارتباطاات خاانوادگی  اع    ی،نابهنجاار اجتمااع   یطشرا یالت،سکونت، درآمد، تلص

سان، تعاداد افاراد     اییرها متل ینرابطة معنادار وجود دارد. با  یادنادرست، عدم موفقیت اجتماعی و اعت
 یرمسا  یلو تلل متلیره چند یلرابطة معنادار وجود ندارد. در تلل یادخانوار و فقدان تفریلات سالم و اعت

 یعنی،اند،  وابستة پژوهش داشته یرکه رابطة معنادار با متل یمالحظه شد که از میان چهار متلیر مستقل یزن
و عدم موفقیت اجتمااعی،   ینابهنجار اجتماع یطشرا یف،نادرست، ارتباطات خانوادگی  ع یابی دوست
باه ماواد مخادر     یااد بار اعت   یممساتق  یرف تأثینادرست و ارتباطات خانوادگی  ع یابی دوست یردو متل
 اند. داشته

 كلیدواژگان
   عدم  ی،نابهنجار اجتماع یطیابی نادرست، شرا به مواد مخدر، دوست یاداعت یف،ارتباطات خانوادگی  ع 
  موفقیت اجتماعی، فقدان تفریلات سالم. 

 
 
 

                                                           
شناسی فرهنگ و استتادیار رتروه ومتوج اجتیتاوی دان تااه کاشتا         جامعه دکترینویسنده مسئول،  3.
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 مقدمه
ترین مسائل اجتماعی است که عوارض ناشای از آن تهدیادی    به مواد مخدر یکی از مهم اعتیاد

کال ساابس ساازمان ملال      است. کوفی عناان، دبیار   یجدی برای سالمت جامعه و خانوادة کنون
گفتاه اسات     8991مخادر در ساال    المللی ویژة مواد متلد، در سخنرانی خود در کنفرانس بین

شماری نابودی ایجاد کرده و ساختار جوامع بشاری را از ریشاه    افراد بی یمواد مخدر در زندگ»
هرچند در کشورهایی نظیر ایران، ترکیه و چین در گذشته برای مبارزه با اعتیاد به «. پوساند... می

انداختناد، تاا دوران معا ار     نادان مای  کردند و در غرب معتادان را به ز کشتار معتادان اقدام می
ا والً با درمان  یراکسی خطور نکرده است که راهی برای پیشگیری بیندیشد، ز نگاه به ذه هیچ
 یسااز  و بازگیری معتادان از مواد مخدر، بدون میل و رغبت خود معتادان و بدون فرهنگ یاداعت
عامال   یا ینهگرفت. اساساً اعتیاد سه زم یادنتیجة مطلوبی در مبارزه با اعت توان ینم ینه،زم یندر ا
پذیر. این سه عامل مانناد   . عامل انسان اعتیاد0ساز؛  . عامل ملیط معتاد2. عامل اعتیادزا؛ 8دارد  

سه طبقة متصل به هم هستند که اگر یکی از این سه حلقه را از بین بباریم ایان زنجیار از هام     
؛ 8031؛ شااکرمی،  8033؛ قائمی، 8030)عارفی، سازد  شود و پیشگیری را ممکن می گسسته می
 (.8013ابهری، 

 مسئله یانو ب طرح
 یرا بررسا  یادگل افراد متأهل شهر آران و ب یندر ب یادمسئلة اعت یم دد هست پژوهش در ینا در

مهم، همچون فقدان اوقات فراغت  یاجتماع یرهایمتل ینقش برخ خواهیم یما م ینجاکنیم. در ا
 نابسااامان  یطاز خااانواده، شاارا یگااانگیب یااا یعف ارتباطااات خااانوادگسااالم،  اا یلاااتو تفر
                یرا بررسا  یااد در جامعاه و اعت  یات نادرسات و عادم موفق   یاابی  دوسات  مااعی، اجت ا یاقتصاد
             نقاش   یمخارب باشاد، بررسا    تواناد  یما  ینسال  یاا هر گروه، قشار   یندر ب یاد. هرچند اعتیمکن
             یان ا یندر با  یااد رواج اعت یارا برخاوردار اسات، ز   یخا ا  یتافراد متأهل از اهم یندر ب یاداعت

              ماادر معتااد    یاا پادر   یطی،شارا  ین. در چنا شاود  یم نوادهخا یانبن یگروه از افراد سبب فروپاش
                و  ینباادتر ینااهزم یاانپاارورش فرزناادان را نخواهنااد داشاات، بلکااه در ا  یتتنهااا  ااالح نااه

                    از  یکای  یااد علات اعت  کاه باه   یهاا خواهناد باود؛ چاه بساا فرزنادان       آن یالگو برا ینتر مخرب
                        رو، یان اناد. از ا  دچاار شاده   عیو اجتماا  یاناوا  انلرافاات فارد    یا یادهر دو، به اعت یا ینوالد
 یپاژوهش بررسا   یرا در جامعة آمار یادثر بر اعتمؤ یاجتماع های ینهزم یبرخ  پژوهش، یندر ا
  .کنیم یم
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 و ضرورت پژوهش اهمیت
ای  وجود دارد که جامعاة درگیار باا اعتیااد، جامعاه      ینهگیری در این زم اتفاق آرای چشم ا والً

هاای   طور مرتب از شامار خاانواده   هاست به ناتوان و  عیف است. ما باید اعتراف کنیم که سال
ثبات اجتماعمان بر اثر عوامل مخربی، همچون مسائل و مشکالت اقتصادی، تهاجم فرهنگای،   با
د مخدر، کاسته شاده اسات. از آنجاا کاه     از فرهنگ ا یل ایرانی و اشاعة مصرف موا نشد دور

طاور قطاع    ، باه  متزلزل و ناامن زیاد شاود  یها بنیان جامعه است، اگر در جامعه خانواده  خانواده
(. پاس  881  8011گیرد )اسدی،  ثبات اجتما  نیز به همان نسبت مورد تهدید و آسیب قرار می

رو باه رشاد باوده اسات.      یادروند اعت شده، انجام یها رغم تالش  اسالمی، به الباز پیروزی انق
مساائل   اولویات   بارای تعیاین    8019مااه ساال    مؤسسة ملی پژوهش افکار عماومی در خارداد  

اجتماعی ایران پژوهشی در مقیاس ملی انجام داده اسات کاه در آن ماردم بارای چهاار مسائلة       
 8013اناد )عباداللهی،    و اعتیاد بیشترین اهمیت را قائل شده ازیب بیکاری، گرانی و تورم، پارتی

که سازمان بهزیستی کشاور   حالی شود، در در د به جمع معتادان کشور افزوده می 5(. ساالنه 28 
در د معتاادان   13، 8013در د از معتادان را دارد؛ با توجه به آمار، در سال  2تنها توان مداوای 
 یت؛ ساا www.noorportal.net؛ 8019اند )سایت ستاد مبارزه با ماواد مخادر،    ایران متأهل بوده

 (.8019فارس،  یخبرگزار
                         شااود، فاارد معتاااد و   آنجااا کااه اعتیاااد منجاار بااه انلرافااات فراواناای در جامعااه ماای    از

هاای   اش هزیناه  دهاد، بارای فارد و خاانواده     اش را به جرم و انلراف سوق می احتماالً خانواده
                 آورد و او را  دارد، تلییارات روانای در فارد باه وجاود مای      فراوان مادی، اجتمااعی و حیيیتای   

      دارد. در خاانوادة معتااد، مشاکل     و از مشارکت اجتمااعی بااز مای    کند دچار حالت آنومیك می
                  که الگوی مناسابی از طارف والادین باه فرزنادان ارائاه نشاده         کند یبیشتر به این علت بروز م

                    تواند ناشای از فاوت یاا دوری کام و بایش طاوالنی یکای از والادین          . این نبود الگو میاست
                       ممکان اسات ناشای از نااتوانی یکای از والادین یاا هار دوی          یحتا  یاا ها باشاد؛   یا هر دوِ آن

                    (. اساساااً 12-13  8031هااا در ارائااة یااك الگااوی همانندسااازی معتباار باشااد )بااور ه،      آن
                               های سالم، سیستم ارتباطی باازی دارناد کاه طای آن باا تشاخیا آزاداناة مشاکالت،          خانواده

                     باا گاوش   هاایی  وادهخاان  ینپردازناد. فرزنادان در چنا    هاا مای   به بلث و تبادل نظر درباارة آن 
                        یاادهپد یاانمعتاااد، نساابت بااه ا یااكات والاادین دربااارة تجربیااات دردنااا  دادن بااه تو اایل
                 (. اعتیااااد سااابب تبااااهی نوجواناااان و   19  8013شاااوند )پیکهاااارت،   هوشااایارتر مااای 

      روناد. ماواد مخادر منشاأ      های آیندة جامعاة بشاری باه شامار مای      شود که سرمایه می یجوانان
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                      نظیاار قتاال، تجاااوز، ساارقت و غیااره اساات )آقابخشاای،     عینااوا  جاارائم اجتمااا وقااو  ا
          هااا در پااذیر هسااتند. آن هااا آساایب ( اساساااً فرزناادان والاادین معتاااد در بساایاری زمینااه8019

           گیرنااد. همچنااین، باار   همااان الگوهااای رفتاااری والاادین خااود را در پاایش ماای   بزرگسااالی
  8015هایی همواره نگرانی، تشاویش و جادال حااکم اسات )آقابخشای،       چنین خانواده یفضا
285.) 
ای از گارایش   شناسان نیاز روزافزون افراد هر جامعه به ماواد مخادر نشاانه    عقیدة جامعه به

 تا؛ ی؛ فرجاد، ب8013؛ عبداللهی، 8031مردم آن جامعه به سوی انلطاط و نابودی است )بور ه، 
سااز ساقوط    از نابسامانی اجتماعی، زمیناه  یا منزلة گونه (. اعتیاد، به8013؛ بوث، 8011رحمتی، 

شود و ساالمت جامعاه را باه مخااطره       ها و هنجارهای فرهنگی و اخالقی می از ارزش یاریبس
 اورت یاك مشاکل     (. امروزه مسئلة اعتیااد باه  8011؛ زندی، 82  8018اندازد )ملمودی،  می

                    المللای، باه   هاای باین   اگیر درآماده اسات. آمارهاای منتشرشاده از ساوی ساازمان      جهانی و فر
کمیتة کنتارل جهاانی ماواد مخادر و ساازمان یونساکو، بیاانگر         نی،ویژه سازمان بهداشت جها

(. آشانایی باا   85ا   81  8013ی،و دهقاان  یمصرف فزایندة این مواد در سطح جهان اسات )خاان  
               کنناده در مقابال آن از دو جهات  ارورت دارد      ساز اعتیاد و نیز عوامل ملافظات  عوامل زمینه

. انتخاب ناو   2پیشگیرانة الزم برای آنان؛  های اقدام. شناسایی افراد در معرض خطر اعتیاد و 8
   یاطیاان، و خ یای الزم بارای معتاادان ) اادق    خادماتی، حماایتی و مشااوره    یها درمان و اقدام

دهند که مصرف مواد مخدر در متولدان دهة بیسات و سای از    (. مطالعات نشان می1ا  3  8010
یافتااااه اساااات  فاااازایشدر ااااد در متولاااادان دهااااة پنجاااااه ا 23در ااااد بااااه  2ا  8
(www.salamatps.blogfa.com.) 

(. اعتیاد www.aftab.irرشد روزافزون معتادان در جامعه است ) ةدهند به آمارها نشان توجه
، روانی و اقتصادی جامعه را از باین   8های اجتماعی ابل توجهی از منابع انسانی، سرمایهبخش ق
متاأثر از اعتیااد،    یمهای هنگفت اقتصادی و انسانی به دولت، افزایش جارا  برد؛ تلمیل هزینه می
گری، افسردگی و سرخوردگی اجتماعی، ایجااد فشاار و    ، روسپی    طالق، خودکشی، سرقت لمي

کاردن فرزنادان و    ها، فروپاشی خانواده، کاساتی در تربیات و اجتمااعی    در خانواده تنش روانی
هاا و   (. داده90ا  98   8018داناا،   تنها بخشی از پیامدهای اعتیاد در جامعاه اسات )رئایس    یره،غ

 یندر با  یاداعت یژهو جوانان، به یاداعت یزانم یراخ یها که در سال دهند ینشان م وجوداطالعات م
 یااد شدن افراد متأهل باه اعت  است. اساساً دچار یافته یشافزا یدگل،تأهل، در شهر آران و بافراد م

                                                           
1. Social Capital 
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ژه یا و باه  ی،ا قرار دهد. خانواده، در هر جامعه یخانواده را در معرض فروپاش های یانبن تواند یم
             نقاش   تواناد  یآن ما  یمااری ب یاا اسات کاه ساالمت     یاجتمااع  ینهادها ینتر جامعة ما، از مهم

               ینهااد  ینتار  و مهام  ینجامعه داشاته باشاد. اساسااً خاانواده اولا      یماریب یادر سالمت  یادیبن
               یاجتمااع  یهاا و هنجارهاا   گیارد و ارزش  افراد در آن شاکل مای   یتو هو یتاست که شخص

          باه ماواد    یااد للای، همچاون اعت  . مسلماً اگر خاانواده، بناا باه ع   یابد یم لانتقا یدهای جد به نسل
                     انتظاار  تاوان  یبرخاوردار نباشاد، نما    یاز ساالمت و  االبت کااف    یگری،هر علت د یامخدر 

                   یاری گ الزم اسات باا بهاره    رو، یان جامعاه کناد. از ا   یو کارآمد راه یاسالم، پو یداشت که نسل
                      شاده  یدر جامعاة بررسا   یااد اعت یاجتمااع  ا یانساان  یهایاماد و پ اها  ینهزم ی،علم یها از روش

 یادة پد یان باا ا  یاارویی باه رو  یو منطقا  یطور علم به یشناخت ینرا شناخته، و با استفاده از چن
 .یممخرب بپرداز

 پژوهش اهداف
ماؤثر بار    یعوامل اجتماع یاست که برخ ینما ا یپژوهش هدف کل یندر ا ( اهداف عام:الف
 یاان . باه ب یمکن یبررس یشناخت جامعه یدگاهرا از د یدگلافراد متأهل شهر آران و ب یندر ب یاداعت
شده توساط   انتخاب یاجتماع یرهایمتل یکه برخ یمکن یرا بررس یهقض ینا یمما در دد یگر،د

  مؤثرند ؛ یادبه اعت یافراد جامعة آمار یشدر گرا یزانچه م بهپژوهشگر 
پاژوهش   یاك  یاس کاه از طر  یمپژوهش ماا در ادد   ینطور خاص، در ا به خاص:( اهداف ب
را، باا   یادگل معتاادان متأهال شاهر آران و ب    ینباه ماواد مخادر در با     یاداعت ینرابطة ب ی،تجرب
معتاادان، عادم موفقیات اجتمااعی معتاادان،       یاجتمااع  ا یاقتصاد یتهمچون و ع یرهاییمتل
یاابی   دوسات  یتاوقات فراغت معتادان و و اع  یتو ع ادان،ارتباطات خانوادگی معت یتو ع
رابطة  یمشده، ما در دد هست پژوهش، عالوه بر اهداف خاص مطرح ینکنیم. در ا یها، بررس آن
 یالتشاللی، درآماد و تلصا    یتسن، ملل سکونت، تعداد افراد خاانوار، و اع   یت،جنس ینب

 .یمکن یرا بررس یادها به اعت آن یشبا گرا یانگو پاسخ

 پژوهشپیشینة 
 یتیدهند که عواملی همچون  عف هاو  نشان می یهای خارج کلی، نتایج برخی پژوهش طور به

های اقتصادی، اجتمااعی و فرهنگای خاانواده،     گسیختگی خانواده،  عف بنیان ازهم ی،و فرهنگ
ارتباط با افراد و دوستان بزهکار، طرد فرزندان از طرف خانواده، تعاارض والادین و فرزنادان،    
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                           ااعف عاازت نفااس و اعتماااد  ی،خااانوادگ هااای یااانوالاادین،  ااعف بن دبااین خااوتعااارض 
اعتیااد   نشدن نیازهاای ماادی و عااطفی،    به نفس، سرخوردگی و بدبینی نسبت به جامعه، تأمین

                   یااتسااخت فعال یطتاار، شاارا  ویااژه پاادر یااا باارادر باازر    یکاای از اعضااای خااانواده بااه  
  عوامال گارایش افاراد باه      رینتا  و فقدان اوقات فراغت، از مهام  یاجتماع یها شکست ی،شلل

         ها قابل توجاه اسات ایان اسات کاه اعتیااد افاراد         ژوهش اعتیاد هستند. آنچه در برخی از این پ
، 20/88/8098)از افاااراد مجااارد اسااات  یشاااترماااردان متأهااال، ب یاااادویاااژه اعت متأهااال، باااه

http://mehdieliasiankalat.blogfa.com)اساااس برخاای برآوردهااا، جمعیاات مصاارف    . باار                     
                در اد   2/1رساد؛ ایان رقام حادود      هزارنفار مای   853/0مواد مخدر در ایران به حادود   ةکنند

                    ساال باه بااالی کشاور را در ساال      85در اد از جمعیات    25/5میلیونی و  15از کل جمعیت 
                  (. تااا کنااون هاایچ پااژوهش1  8098دهااد )آزاد ارمکاای و قنبااری برزیااان،  تشااکیل ماای 8093

 آمار و ارقاامی کاه   شناسی اعتیاد در ایران انجام نشده است، به همین علت معتبری دربارة شیو 
                            ی، مياال شااود معتباار و قاباال اتکااا نیسااتند. البتااه اطالعااات کلاا    دربااارة اعتیاااد اعااالم ماای 

                   کننادة تریاا  دنیاسات، درسات اسات، اماا درباارة جزئیاات         تارین مصارف   ایران بزر  اینکه
                 مجماو ،   (. در8019 نیاوز، ساالمت   یتشیو  اعتیاد در کشاور اطالعاات دقیقای ناداریم )ساا     

                      آماار  ینو همچنا  یه،همساا  یمخادر در کشاورها  ماواد   یاد روناد رو باه گساترش تول    یان با ا
                  یهاا  کاه پاژوهش   رود یانتظاار ما   یاران، رو به گساترش قاچااق و مصارف ماواد مخادر در ا     

                       حااال، یاانا بااا آن انجااام شااود. بااا  یاااروییو رو ییشناسااا یباارا ینااهزم یااندر ا یا گسااترده
                   مصاارف مااواد مخاادر  یاادةشااده، پد انجااام یهااا پااژوهش یااتکم ینسااب بااودن باارخالف باااال

                       مانااده اساات.  یملفااول باااق یااامجهااول  یی،معمااا یاادةپد یااكمنزلااة  همچنااان بااه یااراندر ا
و پیامدهای اجتماعی ها  شده دربارة اعتیاد، زمینه های انجام ژوهش ای از برخی پ در اینجا خال ه

 شود. آن در ایران، آورده می
عوامل اجتماعی مؤثر بر اعتیاد به مواد »پژوهشی که توسط ملمد حقمرادی، با عنوان  نتایج

دهد که گاروه سانی    ، انجام شده، نشان می«مخدر در میان معتادان خودمعرف شهرستان سنندج
ها افراد دارای و اعیت شاللی و    ر میان آنسال بیشترین در د افراد معتاد را دارند؛ د 29ا  25

اند. در این پژوهش، نگرش ميبات باه ماواد مخادر،      بیشترین فراوانی را داشته پایینتلصیالت 
                         انااد  گیاار بااا اعتیاااد رابطااة مسااتقیم داشااته    فرهنااگ کناااره  هااای افتراقاای و خاارده  فر اات

                     و  یااا مااؤثر باار مصاارف تر  یل اجتماااععواماا»(. پژوهشاای بااا عنااوان  8010)حقماارادی، 
                      زاده و ایاارج فیضاای   توسااط سااید حسااین سااراج   «یاندانشااجو یندر باا یمشااروبات الکلاا 
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                    5208هااا انجااام شااده اساات. نمونااة طاارح    ااورت تللیاال ثانویااة داده ، بااه8013در سااال 
                        بیااانگر آن اساات کااه  یجدر سراساار کشااور بااوده اساات. نتااا یلتاادانشااگاه دو 28دانشااجو از 
                ی،اجتماااعی، احساااس آنااوم  ا یاقتصاااد یگاااهپا یت،مسااتقل، یعناای جنساا  یرهااایهمااة متل

وابساته، یعنای    یار با هر دو متل ینداری،و د یطمل یآلودگ ی،و شلل یلیتلص یندةبه آ یدواریام
زاده و  ارتباط معناادار و قابال توجاه دارناد )ساراج      ی،و مصرف مشروبات الکل یا مصرف تر

 (. 832ا  18  8013 یضی،ف
     بررسی عوامل اجتمااعی ماؤثر بار اعتیااد زناان معتااد باه ماواد مخادر          »با عنوان  پژوهشی

       اورت پیمایشای   باه  8011در ساال   یاان توسط طلیعه خادمیان و زهارا قناعت « مراکز بازپروری
                    دهنااد هااای ایاان پااژوهش نشااان ماای  نفاار انجااام شااده اساات. یافتااه  233بااا حجاام نمونااة 

گسساتگی خاانوادة پادر و ماادری، نابساامانی       ازهام  ی،گسستگی خانوادة زن و شوهر که ازهم
           ا اجتماااعی، در دسااترس بااودن مااواد مخاادر و   خااانوادة زن و شااوهری، پایگاااه اقتصااادی 

           یااان،انااد )خادمیااان و قناعت اعضااای خااانواده از عواماال مااؤثر باار اعتیاااد زنااان بااوده   اعتیاااد
     مخاادر در  ادتلییاارات الگااوی مصاارف مااو»(. همچنااین، پااژوهش دیگااری بااا عنااوان  8011

، توسط دکتر تقی آزاد ارمکی و علی قنبری برزیان، به روش پیمایشای  «جمهوری اسالمی ایران
استان، انجام شده است که نتاایج زیار باه     08نفر، در بین افراد معتاد  333/85 و با تعداد نمونة

در اد، بارای    52/3در اد، بارای زناان     51/1دست آمده است  نرخ مصرف مواد برای ماردان  
در ااد و باارای کاال جمعیاات  11/2در ااد، باارای جمعیاات روسااتایی  31/2جمعیاات شااهری 

ین نارخ شایو  مصارف ماواد در گاروه سانی       تار  در د بوده است. از للاظ سنی، پاایین  35/2
ساال   09ا  05در د( و باالترین نرخ شیو  باه گاروه سانی     93سال به باال بوده ) 33سالمندان 

از نتایج قابل توجه این پژوهش ایان باوده اسات کاه در      یدر د(. یک 31/1تعلس داشته است )
                    د مخاادر کنناادگان مااوا  در ااد از مصاارف  5تااا  1هااای ملاای پیشااین حااداکير    پیمااایش

در د بوده اسات. باه    35/9آمده  دست اند، اما در پژوهش مذکور میزان به داده را زنان تشکیل می
تهدیاد خاانواده و جامعاه     بارای تواند زنگ خطری  گفتة پژوهشگران مذکور، چنین واقعیتی می

همچاون کارا  و    باشد. در این پژوهش استدالل شده است که دلیل مهم مصرف برخی ماواد، 
های رفع چین و چارو  باوده اسات،     های الغری و قرص شیشه، توسط زنان استفاده از قرص

بودن دارند )آزاد ارمکی و قنبری برزیاان،   دهندة چنین داروهایی ویژگی مخدر زیرا مواد تشکیل
 (.9ا  8  8098
ژه اعتیااد پادر،    وی دهند که اعتیاد یکی از والادین، باه   تجربی در ایران نشان می های ژوهش پ
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       آماوزانی  شاود. همچناین، و اعیت تلصایلی داناش      سبب بروز اختالالت رفتاری فرزندان می
   بخاش نیسات. اساساًا فرزنادان والادین معتااد باه للااظ          که پدرشان معتاد است غالباً ر ایت

              غالباااً و ااعیت نامساااعدتری نساابت بااه فرزناادان والاادین      واناایهااویتی، رفتاااری و ر 
    بررسای  »(. نهایتااً اینکاه، پژوهشای باا عناوان      881ا  880  8098زاده،  غیرمعتاد دارند )دشاتبان 

               عواماال اجتماااعی مااؤثر باار اعتیاااد در بااین جوانااان شااهر آران و بیاادگل؛ بررساای مااوردی    
     8093 ، توسااط نگارنااده و همکاااران در سااال «تراپاای آران و بیاادگل مرکااز متااادون معتااادان

را نشاان   یااد در باروز اعت  یانجام شده است که نقش مهام عوامال اجتمااع    یمایشی ورت پ به
که  دهد یپژوهش نشان م ینا یجنفر بوده است. نتا 803پژوهش  یننمونه در ا یت. جمعدهد یم
       معنااادار و  ابطااةبااه مااواد مخاادر ر یااادافااراد و اعت ینوالااد یاجتماااع ا یاقتصاااد یگاااهپا ینباا

     همچااون دوسااتان  یمجمااو ، در پااژوهش یادشااده عااوامل معکااوس وجااود داشااته اساات. در
     خاانواده بار اثار طاالق،  اعف       یخاانواده، گسساتگ   یااد اعت ی،زنادگ  یطملا  یبزهکار، آلودگ

      و یااأسفاارار از مشااکالت،  ی،کنجکاااو ی،مشااکالت رواناا ی،طلباا لااذت ی،خااانوادگ یااتترب
             یااابسااتگان  یندر باا یااادو فقاار و وجااود اعت  یکاااریب ،سااالم اتیلاافقاادان تفر یاادی،ناام
  8098 یگاران، فارد و د  ییاناد )باباا   داشته یادشدن افراد به اعت در مبتال یفرد نقش مهم یاناطراف
 (.12ا  80

 پژوهش های پرسش
                ینبا  یاا . آ8ماورد نظار پژوهشاگر باوده اسات        یار ز یهاا  پاسخ پرسش یافتنپژوهش  ینا در
 یاجتمااع   ا  یاقتصااد  یتو و ع یدگلمعتادان متأهل شهر آران و ب ینبه مواد مخدر در ب یاداعت
                         ی)شکساات افااراد معتاااد در دسااتیاب یاجتماااع یاات. عاادم موفق2هااا رابطااه وجااود دارد ؛  آن
                   ماؤثر  یااد باه اعت  یشدر گارا  یازان جامعه(، باه چاه م   ییدو مورد تأ لوبمط یِاجتماع اهدافبه 

            یشنسابت باه خاانواده، در گارا     یگاانگی ب یاا  ی، عف ارتباطات خاانوادگ  یا. آ0بوده است ؛ 
                      یندر با  یااد اوقاات فراغات افاراد در باروز اعت     یتو اع  یاا . آ1داشاته اسات ؛    یرتأث یادبه اعت
گذران اوقات فراغت  یبرا یها و امکانات کاف فر ت قدانف یاآ یگر،د یانها مؤثر است ؛ به ب آن

                در باروز   یازان یاابی افاراد باه چاه م     دوسات  یت. و ع5دارد ؛  یرتأث یادافراد به اعت یشدر گرا
          یااد او را باه سامت اعت   توانناد  یفارد ما   یاندوستان و اطراف یاآ یگر،د یاننقش دارد ؛ به ب یاداعت

 سوق دهند 
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 یو چهارچوب نظر مبانی
هاا   یاك از نظریاه   های اجتمااعی، هایچ   پدیده  دلیل پیچیدگی این اعتقاد وجود دارد که به امروزه
ها در کناار هام    انلرافات را ندارند بلکه فقط در  ورتی که مجمو  این یینتنهایی قدرت تب به

نظار از اینکاه یاك     شناساایی کنناد.  ارف   دقت بررسی و  توانند انلرافات را به قرار گیرند می
     اجتماعی، همچون اعتیااد، از چاه دیادگاهی بررسای شاود، معماواًل در بررسای نهاایی          بآسی
مهام مرباوط باه     یاات نظر یبرخا  ینجاا گیارد. در ا  مد نظر قرار  یادکلیة عوامل مؤثر بر اعت یدبا

اساتفاده   یااد اعت یادة پد یینبرای تبها  کنیم واز آن طورمختصر مطرح می را به یانلرافات اجتماع
 کرد  یمخواه
را  یرابارت مرتاون علات انلرافاات اجتمااع     : ی. نظرية مرتون دربارة انحراف اجتماع1

داند. او معتقد است دو ساخت اساسی در جامعه وجود دارد  اهاداف   شرایط ساختی جامعه می
منزلاة اهاداف    از اهداف را باه  یا شده؛ به نظر مرتون، جامعه مجموعه شده، و وسایل نهاده نهاده

به آن اهداف تالش کنند. اما  یدنرس یمجازند در راستا یزکند و افراد جامعه ن یم یفمقبول تعر
نباود   یجه،نت افراد فراهم نکرده باشد. در یبه آن اهداف را برا یدنرس یلممکن است جامعه وسا

. به نظر مرتاون  شود یجامعه م در یموجب بروز انلراف و ناهنجار یلاهداف و وسا ینتطابس ب
                    گارا و انقالبای یاا شورشای      یا شعائرگرا، انزوا طلاب، ناوآور یاا بادعت     راگ چهار تیپ مناسك

نوایان معلول شرایط جامعه و برخورد این دو ساخت هستند. یکپارچگی و انساجام   در کنار هم
؛ اماا اگار اهاداف و    اسای جامعاه اسات   اسسااخت  دو  ینا یناز وجود تعادل ب یدر جامعه ناش

شده، مانند منزلت و ثروت، در جامعه تبلیغ شود، اما وسایل دسترسی باه ایان    های نهادی ارزش
؛ 8011 ی،یابند )توسال  های مختلف شخصیتی بروز و ظهور می اهداف وجود نداشته باشد، تیپ

رویکرد مرتاون، انلاراف از   (. در 280ا  282  8011؛ ابادینسکی،  11  8011 دیس سروستانی، 
منزلاة   آید، بلکه باه  به شمار نمی ردیشود و یك مسئلة خاص ف های مر ی ناشی نمی شخصیت

  8010)ملسنی تبریازی،   شود گرفته می نظر در ساخت اجتماعی برخاسته از و امری اجتماعی
 (.30ا   32

آن در تبیاین اعتیااد    تاوان از  از نظریاتی که با نظریة آناومی مرتاون تشاابه دارد و مای     یکی
باالو مطارح    یتار باالو و پ  یساستفاده کرد نظریة ملرومیت نسبی است. این نظریه توسط جود

 یهاا  از مادل  یمیباا مفااه   یرا از نظریة آناوم  یمیها در تدوین این نظریه، مفاه شده است. آن
سات هنگاام   ممکان ا  یینها، افراد طبقات پاا  اند. طبس نظر آن کرده یبترک جتماعیا سازمانی یب
 یات احساس ملروم ینکنند. ا یتخود با افراد ثروتمند، احساس ملروم یزندگ یطشرا یسةمقا
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                   هااا پاارورش  اعتمااادی را در آن شااود و باای ماای یتیو نار ااا عاادالتی یمنجاار بااه احساااس باا
شاود و احسااس    مشارو  مسادود مای    یارهاای مع یسها از طر آن یشرفتراه پ یجهنت . دردهد یم

و سرانجام خشاونت،   ی،و پرخاشگر یکه نتیجة آن دشمن آورد، یها به وجود م را در آن یناتوان
، 21/88/8098شاااده در   ، نقااال11  8010 ی،)مباااارک جااارم و بزهکااااری خواهاااد باااود  

http://mehdieliasiankalat.blogfa.comدر مساائلة اعتیاااد   لیاالراسااتا، باارای تل  یاان(. در ا                  
                   بااالو، بایااد چنااین  یتااربااالو و پ یسجامعااة آماااری پااژوهش از منظاار تئااوری مرتااون، جااود

                       هااای ماادرن مااورد توجااه  هااا از ساانتی و مااذهبی بااه ارزش ای را از بعااد تلییاار ارزش جامعااه
           هاای شادید اقتصاادی، رشاد      ی، ناابرابری گرایا  قرار داد. در کناار ایان مسائله، تبلیاغ مصارف     

شدن ثروت در جامعه، تلییر نظام ارزشی جامعه را تشدید کرده است.  افزون فقر و ارزشمند روز
طور قانونی فراهم نیست، نه فقط  ها به در این شرایط تأکید بر اهدافی که وسایل دسترسی به آن

کند و بستر را بارای ظهاور رفتاار     ا دچار آشفتگی میها، بلکه کل نظام اجتماعی ر فردفرد انسان
 آورد.  انلرافی فراهم می

اختیار به مواد مخادر   وابستگی بی  8بروس الکساندر سازگاري بروس الكساندر: ية. نظر2
 یاارویی گیرد. رفتار معتاد تالشی است برای رو را در مقابل مصرف سرسری یا تفننی در نظر می

انوا  تأیید اجتماعی، همچون شایستگی، اعتماد باه نفاس و اساتقالل    با شکست در دستیابی به 
این رویکرد، شخصی که در هماهنگی با دیگران و ساختار اجتماعی موفس  بسشخصی، است. ط

  8011گیارد )ساام آرام و همکااران،     است، در معرض خطر وابستگی به مواد مخدر قرار نمای 
منزلة یك استراتژی برای تلار  وی در   گی به مواد به(. به نظر الکساندر، برای معتاد، وابست29

گیارد کاه    شود. ایان مادل در مقابال مادلی قارار مای       گرفته می تهای رقابتی به خدم موقعیت
منزلاة شاخا ساالمی در     کند، زیرا این دیدگاه معتاد را به وابستگی به مواد را بیماری تلقی می

خاورده اسات.    از نظر اجتمااعی شکسات   گیرد که مشکل جسمی و روانی ندارد و فقط نظر می
اراده مصارف   نیسات، یاا حتای ماواد را بای      مخادر اساس این دیدگاه، معتاد در کنترل ماواد   بر
کند، یعنی رفتار فرد ارادی و اختیاری است، اگرچه ممکن است در سطح خودآگااه نباشاد    نمی

ا در ایان پاژوهش ایان    (. با استفاده از چنین رویکردی، فرض م283ا  285  8011)ابادینسکی، 
ها  آوردن آن مهمی در روی قشاست که عدم موفقیت اجتماعی معتادان جامعة آماری پژوهش ن

 به اعتیاد داشته است.
علت  ینتر فرد و جامعه مهم یانم یوندپ ی،به نظر تراوس هرش :یکنترل اجتماع يكرد. رو3

                                                           
1. B. Alexander 
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 ینبود آن علت ا ال  یا یوندپ یناست و  عف ا یفرد یکنترل رفتارها یو عامل ا ل یینوا هم
و مدرساه دارناد،    ینبا والد یکه روابط ملکم یاست. براساس این رویکرد، جوانان یرفتار کج

 یاین تع یرونای و ب یدرونا  یو بنادها  یاد تعهاد باا ق   یزان. مشوند یمجرمانه م تاررف یرکمتر درگ
و  اعتناایی  یبا  یاا  و یاست که با حوزة عماوم  یاجتماع ییدشامل نبود تأ یرونی. کنترل بشود یم

همان فراخود، کاه احسااس گنااه را باه      یابه سوپراگو  یارتباط دارد. کنترل درون یهترس از تنب
ارتکااب هرگوناه جارم در دوران     یامواد مخدر و  رویة ی. مصرف بگردد یبازم آورد، یوجود م

جامعاه   یت درونا باردن الزاماا   ینمنجر به از ب تواند یم یننابهنجار والد یرفتارها یارشد  یةاول
 یناه زم یان اناد و در ا  پاذیر شاده   کم جامعه اساس نظریة کنترل اجتماعی، کجروان بسیار شود. بر

داشته است. بنابراین، هم از نظر  یفیپذیر کردن، کارکرد  ع منزلة واحد ا لی جامعه خانواده، به
شناختی، کنترل درونی متأثر از خانواده است، به این معنا کاه   شناختی و هم به للاظ جامعه روان

رابطة جوانان و نوجوانان به مواد مخدر یا هر جارم دیگار همبساتگی شادیدی باا بیگاانگی از       
؛ کااپالن و  29  8011مکااران،  ؛ ساام آرام و ه 50ا  52  8011 وستانی،خانواده دارد ) دیس سر

طور اساسای   توانند به های مستلکم می با فرهنگ یها (. تنها خانواده821ا  889  8011سادو ، 
از مصرف مواد جلوگیری کنناد؛ پژوهشاگران در مطالعاات زیاادی درباارة نیاروی پیونادهای        

معنادار و معکوس  یدریافتند انسجام خانوادگی همبستگ ان،آمیز جوان خانوادگی و رفتار مخاطره
از جمله مصرف مواد مخدر، دارد. در این پژوهش نیز فرض ما بر ایان اسات کاه     ی،با بزهکار

هاا   ها، یاا بیگاانگی آن   یکی از عوامل مهم گرایش افراد به اعتیاد  عف ارتباطات خانوادگی آن
 شان است.   نسبت به خانواده

طاور   ت شرو  مصرف مواد مخدر باه ( معتقد اس8913)  8تری واستر. نظرية تري واستر: 4
          کامل وابسته به ارتباط با همساالن است. به نظار واساتر، اولاین منباع ارتبااط باا ماواد مخادر         

               کنناادة معمااولی اولااین ماازة تعااارف مااواد را از سااوی  معمااوالً یااك دوساات اساات؛ مصاارف
دوساتی باه ارتبااط مساتمر و مصارف       و سپس در پی مالقات ندک کار دریافت می معتادان تازه
                        بناا بااه   ی،مقطااع زماان  یاك ممکان اسات مصاارف مساتمر در     یااتنها در انجاماد؛  یمساتمر ما  

                        ویااژه،  . در ایاان زمینااه بااهینجاماادمااواد مخاادر ب یااسبااه تزر ی،و جساامان یزیولو یااكف یاالدال
                   کاه تعاداد رواباط    شاوند  رفتاار مای   فاراد باه ایان علات کاج     معتقد است که ا  2ادوین ساترلند

های  شان است. این تفاوت تعامل افراد با کسانی که ایده انلرافی آنان بیش از روابط غیرانلرافی

                                                           
1.T. Waster 
2.E. Sutherland 
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رفتاری  های همنوایانه برخوردارند...علت ا لی کج رفتارانه دارند نسبت به افرادی که از ایده کج
ما در ایان پاژوهش    فرض(. براساس چنین رویکردی، 11  8011یس سروستانی، هاست ) د آن

یابی نادرست نقش مهمی در گرایش افراد جامعة آمااری باه اعتیااد داشاته      این است که دوست
 است.

                  در فرهناگ مادرن و در روناد تااریخ جدیاد      یمال، باه اعتقااد ز   . نظرية اوقات فراغت:5

                   یابااد.  فاارد از بناادهای وابسااتگی شاادید اجتماااعی و شخصاای ظهااور ماای     یناادةآزادی فزا

                    گیارد و هایچ فاردی     ای باه خاود مای    های فرمانادهی و فرماانبری نیاز خصالت تاازه       ورت

                    یهاا بارا   ای از برناماه  مادرن اناوا  گساترده    یاای آیاد. در دن  تلت چیرگی تام دیگران در نمی

                      اش یشخصا  یات دهاد خاود و هو   گذران اوقات فراغت وجاود دارد کاه باه فارد امکاان مای      

   یششادن روش خا ای در پا    را از دیگران متمایز سازد. بر این مبناا، هار کاس بارای متماایز     

                             رود و  بیارون هاای یکنواخات زنادگی روزاناه      کوشد تا از جریان گیرد. فرد در این فضا می می

                           در قلماارو فعااالیتی بااا قواعااد ویااژه گااام نهااد. بنااابراین، در جوامااع ماادرن فاارد در قلماارو   

                 نهاد و فر اتی   زدایای شاده را کناار مای     گرا، بوروکراتیك و افساون  اوقات فراغت، جهان عقل

های اجتمااعی را فراماوش کناد و باه کانش غیرهنجااری        تا ملدودیتشود  برای او فراهم می

                    گاذران   یاان کاه در جر  آیاد  یهاا باه وجاود ما     آن ینامکاان در با   یان ا رو، یان دست زناد. از ا 

                  همچاون اعتیااد باه ماواد      هاایی  یو تفاریح در معارض بزهکاار    یاوقات فراغات، مااجراجوی  

     و پرکاردن اوقاات فراغات     یحجواناان تفار   یاساسا  یازهاای از ن یکی. اساساً ندیرمخدر قرار گ

                       یازی ر اوقاات درسات برناماه    یان از ا ادهو اساتف  یتاسات و اگار بارای هادا     یحطاور  ال   به

                      کاردن اوقاات فراغات در    تواناد سابب باروز بزهکااری در باین جواناان شاود. پار         نشود، می

                یال دل برخاوردار اسات، زیارا باه     یشاتری ب یات از اهم نشین یهو حاش یرنشینفق یتمراکز پرجمع

                      هاا،  مکاان  یان خاناه و فرهناگ حااکم بار ا     یباودن فضاا   در خاانواده، ملادود   یتتراکم جمع

                  از خاناه بگذرانناد؛ در چناین شارایطی      یارون اوقاات فراغات خاود را ب    دهناد  یم یحافراد ترج

                       هااای یبرو، فاارد در معاارض انااوا  آساا  از ایاان شااود؛ یرنااگ ماا کاام ینظااارت خااانوادگ

(. باا  http://forum.banianejavan.ir 21/88/8098) گیارد  یهمچاون اعتیااد، قارار ما     ی،اجتماع

ن است که یکی از عوامل گرایش افراد جامعاة آمااری باه    ما ای فرضتوجه به رویکرد یادشده، 

 اعتیاد فقدان تفریلات سالم در ملیط پیرامونشان است.
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 . مدل نظري پژوهش: عوامل مؤثر بر گرايش به اعتياد1 شكل

 پژوهش فرضیات
. 2ساالم،   یلاات . فقادان اوقاات فراغات و تفر   8  یناست که با  ینپژوهش فرض بر ا ینا در

افاراد   یاجتماع ا ینابسامان اقتصاد یط. شرا0از خانواده،  یگانگیب یا ی عف ارتباطات خانوادگ
 یاددر جامعه و اعت یت. عدم موفق5نادرست و  یابی . دوست1ا اجتماعی افراد(،  )پایگاه اقتصادی

مرتون، واستر و  یرشی،ه یمل،ز یاتاز نظر یبترت مذکور، به یاترابطة معنادار وجود دارد. فر 
فرعی و  اند. عالوه بر فر یات ا لی مذکور، برخی فر یات ساترلند و الکساندر استخراج شده

تر نیز در این پژوهش آزموده خواهند شد؛ از جمله اینکه، فرض ما این بوده است که  اهمیت کم
. 82. درآمد، و 88. تعداد افراد خانوار، 83. سن، 9. شلل، 1. ملل سکونت، 1. جنسیت، 3  ینب

 ها رابطه وجود دارد. آن یادافراد و اعت یالتتلص
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 پژوهش روش
استفاده  یمایشیآن از روش پ یو در بخش تجرب یاز روش اسنادپژوهش  ینا یبخش نظر در

ها،  پژوهش معتادان شهر آران و بیدگل بوده است، که جمعیت آن ینشده است. جامعة آماری ا
اساس اطالعات ستاد مبارزه با مواد مخدر و حفاظت اطالعات نیروی انتظامی شهرستان آران  بر
نفر مرد و  8033فر بوده است، که از این تعداد حدود ن 8133، بالغ بر 8019 لدر سا یدگلو ب
و  یقضاوت یریگ از نمونه یبی ورت ترک به یریگ اند. در این پژوهش روش نمونه زن بوده یهبق

از فرمول کوکران استفاده  یزحجم نمونه ن یینشده بوده است. در تع یبند طبقه یریگ نمونه
 ینمنزلة حجم نمونه به دست آمد. در ا به 033عدد  ی،آمار یاتعمل ام. پس از انجیما کرده

 یافزار آمار ها از نرم آن یلو تلل یهتجز یها از پرسشنامه و برا داده یگردآور یپژوهش برا
SPSS اند.  شده یگردآور 8019تا اسفندماه  ماه یپژوهش از د ینا یها استفاده شده است؛ داده
کرونباخ استفاده شده  یاز آزمون آلفا یزپژوهش )پرسشنامه( ن زاراب یاییمنظور سنجش پا به

اند،  بوده 33/3پژوهش باالتر از  یها شاخا یآمده برا دست به یباست. از آنجا که همة  را
 یآلفا یانگینم یزانمجمو ، م هستند )در یرگرفت که ابزار پژوهش اعتمادپذ یجهنت توان یم

 است(. بوده 11/3( پرسشنامه یاییکرونباخ )پا

 ها آن یاتیو عمل یمفهوم یفپژوهش و تعر یلاص های شاخص
هاا، کاه    آن هاای  یهگو یزن 8 پژوهش ارائه شده و در جدول یها شاخا یمفهوم یفتعر یرز در

 ها هستند، آورده شده است  شاخا یاتیعمل یفمعادل تعر
ا اساتفاده از   ا حاداقل  به یوابستگ یاد،پژوهش، منظور از اعت یندر ابه مواد مخدر   یاد. اعت8
  یاجتمااع  ا ینابساامان اقتصااد   یط. شارا 2پژوهش است؛ یناز مواد مخدر مورد نظر در ا یکی

ندارند که حداقل اساتاندارد ساالمت و بقاا را     ییشرایطی است که در آن اشخاص آن قدر دارا
کااهش یافتاه و     هنگامی که تعهد فرد باه خاانواده   یف. ارتباطات خانوادگی  ع0باشند؛ داشته 

 یجاه، نت روابط ملکمی با والدین وجود نداشته باشد، بین فرزندان و والدین جدایی افتااده و در 
یابی نادرست  معاشرت ناآگاهانه، اعام از رفات و    . دوست1یابد؛ یکنترل افراد خانواده کاهش م

خواهاد   دوساتان نابااب   یاافتن های غیرمتعارف موجب  نا الح و شرکت در جلسه افرادآمد با 
های خارج از برنامة کاری و تلصایلی یاك    . فقدان اوقات فراغت  عبارت است از زمان5بود؛ 

شدن  . عدم موفقیت اجتماعی  به کاهش فراگرد اجتماعی3؛ است یو سرگرم یحتفرفرد که الزمة آن 
باه اهاداف    یکاهش تأیید اجتماعی و اعتماد به نفس به علت عدم دستیاب یشود، یعن اطالق می

 مورد نظر در جامعه.
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 ها شاخص هاي يهپژوهش و گو یاصل يها . شاخص1 جدول
 ها های شاخا گویه های ا لی پژوهش شاخا

 اعتیاد به مواد مخدر
. 1. شیشه؛ 3. کرا ؛ 5. حشیش؛ 1ة تریا ؛  . شیر0. هروئین؛ 2. تریا ؛ 8

 . مشروبات الکلی.1سیگار؛ 

 اجتماعیا  و عیت اقتصادی
. قیمت تقریبی منزل 1. و عیت شللی؛ 0درآمد ماهیانه؛ . 2. تلصیالت؛ 8

 . قیمت تقریبی اتومبیل شخصی.5مسکونی؛ 

 ارتباطات خانوادگی

. در خانوادة ما بین فرزندان 2. در خانوادة ما والدینم با هم  میمی هستند؛ 8
. در خانوادة ما فرزندان با هم 0خانواده با والدین  میمیت وجود دارد؛ 

ای مشاجره دارند؛  . اکيراً اعضای خانوادة ما بر سر هر مسئله1هستند؛  میمی 
. در خانوادة ما، در 3شود؛  . در خانوادة ما به اعضای آن توجه کافی می5

. در خانوادة ما، در 1شود؛   ورت مشاجره، یکی از اعضای خانواده طرد می
 کنیم.  ورت بروز مشکل، با والدینم مشورت می

 یابی دوست

. دوستان من کمتر به اعتقادات دینی 2دوستان من تلصیالت پایین دارند؛  .8
. بیشتر دوستان من معتاد به مواد 0کنند؛  پایبند هستند و اغلب به آن عمل نمی

. من با دوستان 5. بیشتر دوستان من سابقة سرقت دارند؛ 1اند؛  مخدر بوده
های طالق  شتر بچه. دوستان من بی3کار دارم؛  و قاچاقچی مواد مخدر سر

 هستند.

 گذران اوقات فراغت

. در اوقات فراغت خود 2بردم؛  . اوقات فراغت خود را در پار  به سر می8
. در اوقات 1کردم؛  . در اوقات فراغت خود ورزش می0رفتم؛  به سینما می

. در اوقات فراغت به تماشای 5خواندم؛  فراغت خود روزنامه و مجله می
نشینی با دوستانم  . در اوقات فراغت به شب3ختم؛ پردا تلویزیون می

 کردم. . اوقات فراغت را با خانواده سپری می1پرداختم؛  می

 موفقیت اجتماعی

. دوستانتان تا چه 2ند ؛ ا . همسایگان تا چه اندازه برای شما احترام قائل8
برای . اعضای خانوادة شما تا چه اندازه 0ند ؛ ا اندازه برای شما احترام قائل

. تا 5. تا چه اندازه در بین دوستان خود نفوذ دارید ؛ 1ند ؛ ا شما احترام قائل
. قدرت تأثیرگذاری شما در بین 3چه اندازه در بین افراد خانواده نفوذ دارید ؛ 
. تا چه حد به همسری که او را 1افراد جامعه در چه سطلی است ؛ 

چه حد به شلل خود عالقمند . تا 1اید ؛  خواستید و عاشقش بودید رسیده می
 هستید 

 های پژوهش و تحلیل اطالعات و یافته تجزیه
 یانگو پاسخ ی. مشخصات عموم1

نفاار  23در ااد( ماارد و  0/90نفاار ) 213پااژوهش،  یاانگویااان ا نفاار پاسااخ 033از  :جنسییيت
 اند؛  در د( زن بوده 1/3)

 81سال است. بیشترین فراوانی مربوط به گروه سنی  10تا  81گویان بین  دامنة سنی پاسخ :سن
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ساال )باا    10تاا   53نفر( و کمترین فراوانی مربوط به گاروه سانی    809سال )با فراوانی  03تا 
 نفر قرار دارند.  821 یزسال ن 55-01 ینفر( بوده است. در گروه سن 01فراوانی 
نفار در شاهر    235نفار در روساتا و    05پاژوهش،   یان ا یگاو  پاسخ 033از  سكونت: وضعيت

 اند؛  سکونت داشته
در اد( از   52نفر ) 853نفر، خانوادة  0ا  8 یانگو نفر از پاسخ 881خانوادة  افراد خانوار: تعداد
 داشته است؛   یتنفر جمع 83ا  1 یانگو نفر از پاسخ 23نفر، خانوادة  3ا  1 یانگو پاسخ

نفار   38در اد( شااغل و    0/11نفر ) 205پژوهش،  ینا یگو نفر پاسخ 033 از شغلی: وضعيت
 اند. گویان پاسخ نداده نفر از پاسخ 1 ینهزم یناند؛ در ا بوده یکاردر د( ب 0/23)

 بعدی یکهای  . توصیف متغیرهای اصلی پژوهش: جدول2
 یانگو درآمد پاسخ یزانوضعیت اشتغال و م یلی،. مقطع تحص1 . 2

 درآمد يزانوضعيت اشتغال و م يلی،حسب مقطع تحص بر يانگو پاسخ یفراوان يع. توز2 جدول
مقطع 
 تلصیلی

 در د فراوانی
و عیت 
 اشتلال

 در د فراوانی میزان درآمد در د فراوانی

بدون 
 سواد

 %22 33 کارگر 5% 85
 533تا  033

 هزار تومان
11 0/29% 

 %1/1 23 کارمند %83 11 ابتدایی
 133تا  533
 تومانهزار 

18 21% 

 %5 85 بازنشسته %00 99 راهنمایی
 933تا  133

 هزار تومان
09 80% 

 %1/11 810 آزاد %0/02 91 دیپلم
 933باالتر از 

 هزار تومان
01 0/88% 

 %0/85 13 بیکار %1/1 23 کاردانی
های  داده

 اظهارنشده
51 0/89% 

 %1 82 کارشناسی
های  داده

 اظهارنشده
 %833 033 جمع 0/8% 1

کارشناسی 
 ارشد

 %833 033 جمع 1/3% 2
 

  %0/3 8 دکترا

   %833 033 جمع

و  یاپلم د یالتدر د( تلصا  0/13) یانگو از پاسخ یدهد که بخش مهم باال نشان می جدول
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دارناد. از نظار شاللی، بخاش      یدانشگاه یالتها تلص در د از آن 1/80دارند و فقط  تر یینپا

هاا کارمندناد؛    از آن یکارگرناد. فقاط تعاداد کما     یاا شالل آزاد دارناد    یاان گو از پاساخ  یمهم

در ردة مشااغل   تاوان  یمجمو ، مشاغل معتاادان را ما   اند. در بوده یکارب یزها ن در د از آن 0/85

 یاان گو از پاساخ  یمای از ن یشقارار داد. از نظار درآماد، با     یو اجتمااع  یبه للاظ اقتصاد یینپا

ها درآماد   در د( از آن 0/88نفر ) 01هزار تومان دارند؛ فقط  133در د( درآمد کمتر از  0/53)

 . اند داشتههزار تومان  933 یباال

 گویان پاسخ ین. نوع مواد مخدر مصرفی و میزان مصرف مواد مخدر در ب2 . 2

 مصرف مواد مخدرحسب نوع مواد مخدر مصرفی و ميزان  بر يانگو پاسخ یفراوان يع. توز3 جدول

 در د فراوانی نو  مواد مخدر مصرفی
میزان مصرف مواد 

 مخدر
 در د فراوانی

 %0/3 8 خیلی کم %1/01 831 تریا 

 %0/3 89 کم %81 12 حشیش

 %1/5 81 تا حدودی %82 03 شیرة تریا 

 %1/81 11 زیاد %0/88 01 هروئین

 %10 289 خیلی زیاد %0/88 01 کرا 

 %833 033 جمع %3/9 29 شیشه

 %0/1 80 مشروبات الکلی

 %1/2 1 بدون پاسخ 

 %833 033 جمع

 

مصرف حشیش، شایرة تریاا ، هاروئین،     کنند؛ یمصرف م یا سوم معتادان تر یكاز  بیش
مصارف ماواد مخادر و     ین. کمتار گیرناد  یقرار ما  یبعد یها در رتبه یب،ترت کرا  و شیشه، به

است. از نظر میازان مصارف ماواد مخادر، بخاش       یمربوط به مصرف مشروبات الکل یرمجازغ
مواد مخدر مصرف  یادز یلیو خ یادها، در سطح ز از آن در د 1/11 یعنی یان،گو از پاسخ یمهم
 در د(. 3/3کم دارند ) یلیها مصرف کم و خ از آن یفقط تعداد کم ینهزم یندر ا کنند؛ یم
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 یبعد های دو . توصیف متغیرهای اصلی پژوهش: جدول3
 (يادبه اعت يشوابسته )گرا يرمستقل و متغ يرهايمتغ ين. رابطة ب4 جدول

 ها آماره
 متلیرهای پژوهش

Somers' d Sig. 

 333/3 021/3 اجتماعی -شرایط نابسامان اقتصادی 

 333/3 293/3 عدم موفقیت اجتماعی

 333/3 220/3 یابی نادرست دوست

 332/3 801/3 ارتباطات خانوادگی  عیف

 330/3 315/3 تفریلات سالمفقدان 

عادم   ی،اجتمااع  - ینابساامان اقتصااد   یطشارا  ینکاه با   دهد یجدول باال نشان م های داده
رابطاة معناادار و    یادو اعت یفیابی نادرست، ارتباطات خانوادگی  ع موفقیت اجتماعی، دوست

رابطة معناادار وجاود نداشاته     یادفقدان تفریلات سالم و اعت یرهایمتل ینوجود دارد. ب یممستق
باوده و   یا فوق سطح سنجش رتبه یها است که سطح سنجش در آزمون یدآوریا یاناست. شا

 ها استفاده شده است.   سامرز و سطح معناداری آن d یها ها از آماره آزمون یندر ا

 پژوهش یات. آزمون فرض4
 یو باا اساتفاده از برخا   انجاام شاده اسات،     یاره دو متل هاای  یال بخش از پژوهش تلل ینا در

، و سطح F، آزمون Tآزمون  یرسون،پ یهمبستگ یبمهم، همچون آزمون  ر یآمار یها آزمون
 ایم. پژوهش را بررسی کرده های یهها، فر  آن یمعنادار
 دهند یهای آماری نشان م آزمون گرايش به اعتياد و جنسيت: يزانم ين. آزمون رابطة ب1. 4
و ساطح  T (342/11)رابطة معنادار وجود دارد. مقدار  یادبه اعت یشگرا یزانو م یتجنس ینکه ب

اسات.   یار دو متل یان ا یندهندة وجود رابطاة معناادار با    ( نشان333/3آن ) یهمبستگ یمعنادار
اسات.   518/1ماردان   ینو در با  053/1زناان   یندر با  یااد باه اعت  یشگارا  یاانگین م لی،ک طور به
 زنان است.  یشاز گرا یشترب یادمردان به اعت یشگرا یزانکه م شود یمالحظه م یجه،نت در

و ساطح   F (428/1)مقادار   گیرايش بیه اعتيیاد و شیغل:     يیزان م ين. آزمون رابطة ب2. 4
اسات.   یار دو متل یان ا یندهندة وجود رابطاة معناادار با    ( نشان333/3آن ) یهمبستگ یمعنادار

باوده اسات.    319/1 یکاار افاراد ب  ینو در ب 503/1افراد شاغل  یندر ب یادبه اعت یشگرا یانگینم
 دارند. یادبه اعت یشتریب یشنسبت به افراد شاغل گرا یکارکه افراد ب شود یمالحظه م یجه،نت در

و سطح  F (533/1) مقدار گرايش به اعتياد و محل سكونت: يزانم ين. آزمون رابطة ب3. 4
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 یاانگین دهاد. م  ا نشاان مای  ر یار دو متل یان ا ین( رابطة معنادار ب353/3آن ) یهمبستگ یمعنادار
اسات.   129/1 ییمعتاادان روساتا   ینو در با  528/1 یمعتاادان شاهر   یندر با  یااد به اعت یشگرا
 یااد باه اعت  یشاتری ب یشگارا  ینسبت به افراد شهر ییکه افراد روستا شود یمالحظه م یجه،نت در

 دارند. 
 )گرايش به اعتياد( هاي روابط ميان متغيرهاي مستقل و متغير وابسته . نتايج آزمون5 جدول

 آزمون و نتیجة آن
 

 متلیرهای پژوهش

 ریب 
همبستگی 
 پیرسون

سطح 
 معناداری
 همبستگی

شدت 
 رابطه

 نتایجة 
 نهاایی 
 آزمون

نو  تأثیر بر متلیر 
 وابسته

 در تللیل مسیر

وجود رابطة معنادار  قوی 333/3 032/3 یابی نادرست دوست
 و مستقیم

 تأثیر مستقیم

وجود رابطة معنادار  قوی 333/3 222/3 خانوادگی  عیفارتباطات 
 و مستقیم

 تأثیر مستقیم

وجود رابطة معنادار  قوی 338/3 -891/3 تلصیالت
 و معکوس

 فاقد تأثیر

وجود رابطة معنادار  قوی 335/3 -830/3 درآمد
 و معکوس

 فاقد تأثیر

وجود رابطة معنادار  قوی 331/3 850/3 عدم موفقیت اجتماعی
 مستقیمو 

 فاقد تأثیر

 –شرایط نابسامان اقتصادی 
 اجتماعی

وجود رابطة معنادار  متوسط 329/3 823/3
 و معکوس

 فاقد تأثیر

 فاقد تأثیر عدم رابطة معنادار - 300/3 321/3 تعداد افراد خانوار

 فاقد تأثیر عدم رابطة معنادار - 253/3 -331/3 فقدان تفریلات سالم

 فاقد تأثیر رابطة معنادار عدم - 511/3 302/3 سن

 دهاد  ینشان ما  یرسونآزمون پ یجنتا گرايش به اعتياد و سن: يزانم ين. آزمون رابطة ب4.4
 یازان آزماون م  یان رابطاة متقابال وجاود نادارد. در ا     یااد به اعت یشسن و گرا یردو متل ینکه ب

باه   یشسن در گرا یجه،نت بوده است. در 511/3آن  یو سطح معنادار 302/3 یرسونپ یهمبستگ
 است.   شتهندا ینقش یاداعت

جدول بااال نشاان    یها داده گرايش به اعتياد و تعداد افراد خانوار: ين. آزمون رابطة ب5. 4
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آزماون   ینرابطة معنادار وجود ندارد. در ا یادبه اعت یشتعداد افراد خانوار و گرا ینکه ب دهد یم
مالحظاه   یجاه، نت باوده اسات. در   300/3آن  یو سطح معناادار  321/3 یرسونپ یهمبستگ یزانم
 ندارد.  یادبه اعت یشدر گرا یریبودن خانواده تأث یتجمع کم یا بودن یتود پرجمعش یم

ایان دو متلیار رابطاة معناادار و      ینبا  گرايش به اعتياد و درآمید:  ين. آزمون رابطة ب6. 4
و  830/3 یرساون پ یتگهمبسا  یازان آزمون م یندر د( وجود دارد. در ا 99معکوس )با احتمال 

 یادبه اعت یشگرا یزاندرآمد، م یزانم بودن یینبوده است  به موازات پا 335/3آن  یسطح معنادار
 .یابد یم یشافزا یزن

 یااد باه اعت  یشو گرا یالتتلص ینب :يالتگرايش به اعتياد و تحص ين. آزمون رابطة ب7. 4
 یهمبساتگ  یازان آزماون م  یان در د( وجاود دارد. در ا  99رابطة معنادار و معکوس )با احتمال 

کاه باه    شاود  یمالحظاه ما   یجه،نت بوده است. در 338/3آن  یو سطح معنادار - 891/3 یرسونپ
 . یابد یم یشافزا یزن یادبه اعت یشگرا یزانم یالت،تلص یزانم بودن یینموازات پا

این  ینب :اجتماعی – ينابسامان اقتصاد يطگرايش به اعتياد و شرا ني. آزمون رابطة ب8. 4
و ساطح   823/3 یرساون پ یهمبساتگ  یازان آزماون م  یندو متلیر رابطة معنادار وجود دارد. در ا

 یو اجتمااع  یاقتصااد  یتدر و ع ینابسامان یشبوده است  به موازات افزا 329/3آن  یمعنادار
 .یابد یم یشافزا یزن یادبه اعت ایشخانواده، گر

این دو متلیر  ینب :يفگرايش به اعتياد و ارتباطات خانوادگی ضع ين. آزمون رابطة ب9. 4
و  222/3 یرساون پ یهمبساتگ  یازان آزمون م ینوجود داشته است. در ا یمرابطة معنادار و مستق

 اعف ارتباطاات    یشباه ماوازات افازا    یگار، د یاان بوده است. باه ب  333/3آن  یسطح معنادار
 .کند یم یداپ یشافزا یزن یاداعت هب یشگرا ی،انوادگخ

دو متلیار ماذکور    ینبا  يابی نادرست: گرايش به اعتياد و دوست ين. آزمون رابطة ب11. 4
و  032/3 یرساون پ یهمبساتگ  یازان آزمون م ینوجود داشته است. در ا یمرابطة معنادار و مستق

 یرنادرسات تاأث   یابی که دوست شود یمالحظه م یجه،نت بوده است. در 333/3آن  یسطح معنادار
 دارد. یادپژوهش به اعت یش افراد جامعة آماریبر گرا یممستق
فقادان تفریلاات    ینب گرايش به اعتياد و فقدان تفريحات سالم: ين. آزمون رابطة ب4.11

 - 331/3 یرسونپ یهمبستگ یزانآزمون م ینوجود ندارد. در ا یا رابطه یادبه اعت یشسالم و گرا
افاراد   یااد باه اعت  یشدر گارا  یلاتفقدان تفر یجه،نت بوده است. در 253/3آن  یو سطح معنادار

 اند. تر داشته نقش مهم ینهزم یندر ا یگریاند، بلکه عوامل د مؤثر نبوده اریجامعة آم
 یات عادم موفق  ینبا  گرايش به اعتياد و عدم موفقيت اجتمیاعی:  ين. آزمون رابطة ب4.12
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 یهمبستگ یزانآزمون م ینوجود دارد. در ا یمرابطة معنادار و مستق یادبه اعت یشو گرا یاجتماع
 یاا  ی،اجتمااع  یات عادم موفق  یجه،نت بوده است. در 331/3آن  یو سطح معنادار 850/3 یرسونپ

 داشته است.   یادبه اعت یشدر گرا ینقش مهم ی،اجتماع های شکست در حوزه

 یرمس یلمتغیره و تحل چند تحلیل
توان میزان تأثیر خالا متلیرهاای مساتقل بار     هایی که از طریس آن می ترین روش رایج از یکی

دهاد کاه    متلیر وابسته را برآورد کرد روش رگرسیون است. روش رگرسیون همچنین نشان می
ا  299  8011آیا میان خود متلیرهای مستقل همبستگی وجاود دارد یاا خیار )ماولر و دیگاران،      

 شاود  یاساتفاده ما   یناده در آ یاده پد یاك  ینای ب یشپا  یبارا  یوناز رگرسا  ین،(. عالوه بر ا001
(. بدین منظور در این پژوهش چهار متلیر مستقل پژوهش، کاه رابطاة   838  8013 ی،)ساروخان

 8گاام   به گام یونمعنادار با متلیر وابستة پژوهش داشتند، انتخاب شد و با استفاده از روش رگرس
متلیر وابستة پاژوهش و همچناین رواباطي میاانِ خاودي متلیرهاایِ        وها  چگونگی روابط میان آن

ای که میزان تأثیر خالا متلیرهای مستقل بر متلیر وابسته را  مستقلِ پژوهش ارزیابی شد. آماره
 شود.   است که از جدول  رایب استخراج می 2دهد بتا نشان می

 يادبه اعت يشبينی گرا اي پيشگام بر به متغيره به روش گام . عناصر اصلی تحليل چند6 جدول
مراتب ورود 
 متلیرها

 شده متلیرهای وارد
R 2 R 

2 R شده تعدیل 
اشتباه 
 استاندارد

 131/3 311/3 398/3 038/3 یابی نادرست دوست گام اول

ارتباطات خانوادگی  گام دوم
  عیف

013/3 823/3 881/3 155/3 

 
 یعنای، اناد،   وابساتة پاژوهش داشاته    یار که رابطة معنادار باا متل  یمیان چهار متلیر مستقل از
و عدم  یاجتماع - ینابسامان اقتصاد یطشرا یف،نادرست، ارتباطات خانوادگی  ع یابی دوست

 یرتاأث  یفنادرست و ارتباطاات خاانوادگی  اع    یابی دوست یعنی یر،موفقیت اجتماعی، دو متل
( در Rمتلیاره )  اس جدول مذکور  ریب همبستگی چنداس اند. بر ر وابسته داشتهیبر متل یممستق

دهاد کاه دو    آمده در گام دوم نیز نشان مای  ( به دستR 2است.  ریب تعیین ) 013/3گام دوم 

                                                           
1. Stepwise 
2. Beta 
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باه   یشدر د( از واریانس گارا  82) 82/3توانند حدود  متلیر وارد شده به معادله در مجمو  می
بینی یا تبیین کنند. به عبارت دیگر، متلیرهای مذکور در مقایسه با دیگر متلیرهای  را پیش یاداعت

 پژوهش بیشترین تأثیر را بر متلیر وابسته دارند.
 

 در گام دوم يادبه اعت يشگرا یبين . عناصر متغيرهاي درون معادله براي پيش7 جدول
 B Beta T Sig. (T) نام متلیر

 333/3 118/1 213/3 301/3 یابی نادرست دوست
 333/3 831/0 812/3 309/3 ارتباطات خانوادگی  عیف

333/3 = Sig. 823/3 = 2R 013/3 = R 

دهد که از میان چهار متلیر مستقل، تنها دو متلیار توانساته اسات وارد     باال نشان می جدول
اند کاه بتوانناد    معادلة رگرسیونی شود و متلیرهای دیگر همبستگی کافی با متلیر وابسته نداشته

 اند.  وارد معادلة رگرسیونی شوند، به همین دلیل از معادله خارج شده
 

 در گام دوم يادبه اعت يشگرا یبين رج از معادله براي پيش. عناصر متغيرهاي خا8 جدول

 نام متلیر ردیف
همبستگی 
 جزئی

T Sig. (T) 

 399/3 353/8 393/3 اجتماعی –شرایط نابسامان اقتصادی  8
 825/3 501/8 319/3 عدم موفقیت اجتماعی 2

نابساامان   یطدهد که از میان متلیرهای خارج از معادله، دو متلیار شارا   باال نشان می جدول
باه   یشو عدم موفقیت اجتماعی تأثیر غیرمستقیم بار متلیار وابساته )گارا     یاجتماع - یاقتصاد
( دارند. به عبارت دیگر، متلیرهای خارج از معادلة رگرسایونی در مقایساه باا متلیرهاای     یاداعت

متلیرة  رگرسیونی تأثیر کمتری بر متلیر وابسته دارند. شکل عمومی رگرسیون چهار دلةدرون معا
بینای )تبیاین(    هاای آن بارای پایش    گاام و داده  به آمده با توجه به عملیات رگرسیون گام دست به
تارین   دهاد کاه مهام    معادلاة رگرسایونی نشاان مای     ینبه  ورت زیر است. ا یادبه اعت یشگرا

بینای )تبیاین( کارد باه ترتیاب       را پایش  یااد به اعت یشها گرا به واسطة آن توان متلیرهایی که می
 .یفنادرست و ارتباطات خانوادگی  ع یابی اند از  دوست عبارت

Y=    293/3+  213/3نادرست(  یابی + )دوست 812/3( یف)ارتباطات خانوادگی  ع  
ة چگونگی تاأثیرات  دهند های پیشرفتة آماری است که نشان یکی از روش یزن  8مسیر تللیل

                                                           
1. Path Analysis 



 311 ... یندر ب یادمؤثر بر اوت یووامل اجتیاو یبررس/ شاهییرزایی بیدرمیو بابایی فرد 
 

812/3 

811/3 213/3 

علّی متلیرهای مستقل بر متلیر وابسته و همچنین تأثیر متلیرهای مستقل بر یکدیگر است. ایان  
ها بر متلیار وابساته را    مستقیم آن روش هم میزان تأثیر مستقیم متلیرهای مستقل و هم تأثیر غیر

شد و نتایج آن نشاان داد  گام اجرا  به . برای ترسیم نمودار مسیر ابتدا رگرسیون گامدهد مینشان 
 یعنیوابستة پژوهش، فقط دو متلیر،  یررابطة معنادار با متل یکه از میان چهار متلیر مستقل دارا

وابسته دارناد. همچناین    یربا متل یهمبستگ یف،نادرست و ارتباطات خانوادگی  ع یابی دوست
ارتباطاات خاانوادگی   خودي متلیرهای مذکور نیز همبساتگی وجاود دارد؛ بادین معناا کاه       یانِم
 یاان دارد. باه ب  یردوم تاأث  یار اول بار متل  یرنادرست همبستگی دارد و متل یابی با دوست یف ع
مؤثر است  اعف   یادبر اعت یرمستقیمطور غ که به یعوامل ینتر از مهم یکیگفت  توان یم یگر،د

بر متلیر وابساته بایاد    یرمتل یكاست. برای ملاسبة میزان تأثیر غیرمستقیم  انوادگیارتباطات خ
منزلاة   هاا را باه    رایب تأثیر آن در هر مسیر را جداگانه ملاسبه کرد و سپس حا ل جماع آن 

تأثیر غیرمستقیم متلیر مذکور بر متلیر وابسته ملسوب کرد. حا الِ جماعِ تاأثیراتي مساتقیم و     
 .  دهندة تأثیر کل همان متلیر بر متلیر وابسته است نشان تلیرغیرمستقیم یك م

 يادبه اعت يش. تأثير مستقيم و غيرمستقيم و تأثير کل متغيرهاي مستقل پژوهش بر گرا9 جدول
 تأثیر کل مستقیم رتأثیر غی تأثیر مستقیم نام متلیر ردیف

 213/3 - 213/3 یابی نادرست دوست 8

 222/3 353/3 812/3 ارتباطات خانوادگی  عیف 2

کاه از نظار میازان اهمیات و تاأثیر       شاود  یبا توجه به جدول بااال، مالحظاه ما    کلی، طور به
 ینتار  مهام  یر،مسا  یال و تلل یرهمتل چند یونمستقل بر متلیر وابستة پژوهش در رگرس یرهایمتل
( و ارتباطاات  213/3کال   یرنادرست )باا تاأث   یابی ترتیب، به قرار زیر هستند  دوست به یرها،متل

 (.222/3کل  یر)با تأث عیفخانوادگی  
 
 

         
 
 

 
 
 

 يرمس يببه همراه ضرا ياد،به اعت يش. عوامل اجتماعی مؤثر بر گرا2شكل 

ارتباطات 
خانوادگی 
  عیف

دوست یابی 
 نادرست

گرایش به 
 اعتیاد
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 گیری یجهو نت خالصه
 یبارا  یزندگ یها از حوزه یاریمخرب در بس یامدهایاست که پ یا به مواد مخدر مسئله عتیادا

باه   گااه  یچاز جوامع وجود داشته اسات، اماا ها    یاریاز گذشته در بس یادافراد و جامعه دارد. اعت
مختلف را در کام خود فرو  یاقشار و طبقات اجتماع یادامروز نبوده است. امروزه اعت یگستردگ

از  یااد اعت یبودناد. بررسا   دیااعت یردرگ یطبقات خا  یادر گذشته اقشار  که یحال است، در دهبر
شاده و   یانساان  یهاا  از ارزش یاریسبب ا ملالل بس یدهپد ینجهت  رورت دارد که ا ینا

. کشااند  یما  یو فرهنگا  یتیهاو  یتی،هاا و جواماع را باه سامت ساقوط شخصا       افراد، خاانواده 
و  یرواناا ی،بهداشاات ی،اقتصاااد ی،اجتماااع ی،مخاارب انسااان یماادهایاپ یاااداعت ی،کلاا طااور بااه
کارشناساان و مسائوالن رسامی     یتماام  یال، دل یندارد. به هم یو فرهنگ یاسیس ی،شناخت روان

 دارند. یدکردن آن تأک کن یشهبر مبارزه با آن و ر یوغیررسمی جوامع کنون
بخاش   یااد است؛ اماروزه اعت  یاداعت یدةپد یتدهندة اهم ارقام موجود در جامعة ما نشان آمار
دامناة آن باه    یکارده و حتا   یار نوجواناان و جواناان، را درگ   یژهو به از افراد جامعه، یریگ چشم
 یطیشارا  ینشاده اسات. مسالماً در چنا     یدهکش یزجامعه ن یلکردةو تلص یدانشگاه یها بخش

باه   باودن،  یاد و مف یساازندگ  یسازنده و کارآماد جامعاه باه جاا     ید،مف یرویاز ن یبخش مهم
و  هاا  یناه  رورت دارد کاه زم  رو، ینخواهند شد. از ا یلمخرب، تبد یناکارآمد، و حت یعنا ر

از  یدر منااطق  یژهو به ی،ا مسئله ینچن یشود. بررس یدر جامعه بررس یاداعت یاجتماع یامدهایپ
 یمشهور هستند، همچون منااطس مرکاز   یازبانزد  ینید یها آموزه به یبندیجامعه که به للاظ پا

 یهاا  کاه ماذهب و آماوزه    رود یانتظاار ما   یعتاًطب ایربرخوردار است، ز یخا  یتاز اهم یران،ا
 یدد یدعمل کنند. حال با یادهمچون اعت هایی یببازدارنده در برابر آس یسمیمنزلة مکان به یمذهب

تار از ماذهب    به مراتب مهام  ینقش ینهزم ینوجود دارند که در ا یعوامل اجتماع یاکدام عامل 
  کشانند یم یاددارند و افراد را به کام اعت

به مواد مخدر در  یاداعت ینبوده است که رابطة ب ینپژوهش هدف ما ا ینخاص، در ا طور به
 یاك  یاس اجتمااعی مهام، از طر   یرهاای را باا برخای متل   یدگلمعتادان متأهل شهر آران و ب ینب

 دهند یو جهان نشان م یرانشده در ا انجام یها مجمو ، پژوهش کنیم. در یبررس یپژوهش تجرب
دارناد. مسالماً مصارف     یگرنسبت به عوامل د یتر نقش مهم یاددر بروز اعت اعیکه عوامل اجتم
 ی،خاانوادگ  هاای  یاان بن یدارد. سسات  یمتنوع یو اجتماع یفرد یامدهایو پ ها ینهمواد مخدر زم

رفتن بخاش   ینمعتادان، از ب یتیو شخص یتیا ملالل هو ی،اجتماع - یارتباطات انسان یسست
جامعه، باه خطار    یو ماد یاقتصاد های یهجامعه، اتالف سرما وانو ج یفکر روهاییاز ن یمهم
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در  یااد مخرب گسترش اعت یامدهایاز پ یجامعه و... تنها بخش یو روان یافتادن سالمت جسمان
جامعاة ماا باه دنباال      یبرا یراخ یها در دهه یادکه اعت یمخرب یامدهایجامعه هستند. با وجود پ
 یانجام نشده است و حتا  ینهزم یندر ا یستماتیكو س ونهای مد ه پژوهشداشته است، متأسفان
در  یااد اعت یتو اع  ییشناساا  یبرا یررسمیو غ یمراجع رسم یاز سو یزن یآمار و ارقام درست

شاناخت   یبارا  یتار  گساترده  یهاا  الزم است کاه پاژوهش   رو، ینجامعه ارائه نشده است. از ا
اسات   ی. پژوهش حا ر تالش کاوچک شودانجام  یراندر ا یاداعت یاجتماع یامدهایو پ ها ینهزم
در جامعاة   یااد مهم را در باروز اعت  یو در دد بوده است نقش چند عامل اجتماع ینهزم یندر ا
و  یمنزلاة مباان   باه  ی،شاناخت  جامعاه  یاة راساتا، از چناد نظر   ینکند. در ا یپژوهش بررس یآمار

. نظریة مرتاون درباارة   8اند از   عبارت تیانظر ین. ایما پژوهش استفاده کرده یچهارچوب نظر
 یات . نظریة سازگاری بروس الکساندر دربارة عادم موفق 2 ی،اجتماع ا ینابسامان اقتصاد یطشرا

. نظریاة تاری واساتر درباارة     1 یرشای، تاراوس ه  ی عف کنترل اجتماع یکرد. رو0 ی،اجتماع
 .یمل. نظریة اوقات فراغت جورج ز5نادرست،  یابی دوست
شلل، ملل سکونت،  یت،جنس ینپژوهش نشان دادند که ب یاتفر  یها آزمون کلی، طور به

 یف،ارتباطاات خاانوادگی  اع    ی،اجتمااع  - ینابساامان اقتصااد   یطشارا  یالت،درآماد، تلصا  
 یرهاای متل ینرابطة معنادار وجود دارد. ب یادیابی نادرست و عدم موفقیت اجتماعی و اعت دوست

رابطة معنادار وجود نداشاته اسات. در    یادو فقدان تفریلات سالم و اعت رسن، تعداد افراد خانوا
رابطاة   یمالحظه شد که از میان چهاار متلیار مساتقل دارا    یزن یرمس یلو تلل یرهمتل چند یلتلل

 یف،نادرسات، ارتباطاات خاانوادگی  اع     یاابی  دوسات  یعنی،وابستة پژوهش،  یرمعنادار با متل
 یاابی  دوسات  یعنای  یار، و عدم موفقیت اجتماعی، دو متل تماعیاج - ینابسامان اقتصاد یطشرا

 اند.  وابسته داشته یربر متل یممستق یرتأث یفنادرست و ارتباطات خانوادگی  ع

 پژوهش پیشنهادهای
افاراد،   یو همادل  یاست. بادون همکاار   یعزم مل یك یازمندن یاداعت یدةبا پد یاروییرو مسلماً
باه ماواد مخادر وجاود      یااد کاهش اعت یا سازی کن یشهها و اقشار مختلف جامعه، امکان ر  گروه

هاا   دولات  یارا داشاته باشاند، ز   یمهما  یارنقش بس توانند یم یزها ن دولت ینهزم ینندارد. اما در ا
 یان ا دارند. در یاررا در جامعه در اخت ییاجرا یها قدرت و  مانت ی،از منابع ماد مهمیبخش 
اساتفاده کنناد  ارشااد     یااد مباارزه باا اعت   یبرا یرز یکل یها از راه حل توانند یها م دولت ینه،زم

ها، تفکیك معتادان از  های آموزشی مدارس و دانشگاه فرهنگی و تربیتی در کتب درسی و برنامه
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 یمعتاادان بارا   یمجرمان، با این دید که معتااد یاك بیماار اسات ناه مجارم، و باازپرور        یرسا
های  و فاقد شلل، توسعة تفریلگاه یکارمعتادان ب یاشتلال برا یجادها به جامعه، ا بازگرداندن آن

ساازی اوقاات فراغات باا      مللی و فضاهای مناسب آموزشی به اقتضای نیاز افراد جامعه، غنای 
ادان کردن و معاشرت افراد سالم با معت های سودمند و آموزنده، جلوگیری از ارتباط برقرار برنامه
هاای ارتبااط    افاراد جامعاه توساط رساانه     یبه تمام یرسان ها و اطال  آموزش خانواده یساز طر

بودن قشر نوجاوان    پذیر یبعلت آس به ی،جمعی، پیشگیری از گرایش به اعتیاد در سنین نوجوان
های ویژه پس از آزادساازی و تارخیا معتاادان از مراکاز باازپروری.       مراقبت مالجامعه و اع

 یرا بارا  یار ز یشانهادهای پ تاوان  یپاژوهش، ما   یان ا یبخش تجربا  یجبا توجه به نتا حال، نیا با
 به مواد مخدر در جامعة آماری پژوهش مطرح کرد  یادبا اعت یاروییرو

هاا باه    آن یتنوجوانان و جوانان و هدا یبرا یلبردن موانع ادامة تحص ین. از ب1
 یختگیو فره یالتتحص یسو

 یاان رابطة معنادار وجاود دارد؛ باه ب   یادو اعت یالتتلص ینکه ب دهد یپژوهش نشان م ینا نتایج
 یان عکس. از ا و به یابد، یکاهش م یادبه اعت یشگرا یالت،رفتن سطح تلص به موازات باال یگر،د

همچاون   هاایی  یباز آسا   باال، بازدارناده  یالتگرفت که تلص یجهنت توان یگونه م ینا یتواقع
 یشو گارا  یرفاتن از روزمرگا   در فراتر یعامل اساس یك یختگیو فره یالتتلصاست.  یاداعت

 یات از جمع یاست. هرچند در حال حا ر بخاش مهما   یها و امور متعال ارزش یانسان به سو
 یمهم بارا  یازامت یكخود  ینهستند، و ا یلیدر سطوح مختلف تلص یلجوان ما در حال تلص

نسل نوجاوان   یلتما ی،و اقتصاد یبنا به علل شلل یر،اخ یها سال راما د آید، یجامعه به شمار م
است؛  یافتهکاهش  یلی،تکم یالتو تلص یدر سطوح دانشگاه یژهو به یل،و جوان به ادامة تلص

طور مرتاب   به یراخ یها است و در سال یافته یشتریپسران نمود ب یندر ب یژهو به ای یدهپد ینچن
اسات.   یافتاه  یشبه نفع دختاران افازا   یده و نسبت جنسکاسته ش اه از تعداد پسران در دانشگاه

در حاوزة   یفرهنگ های یو نابهنجار ها یبدر بلندمدت آس تواند ی من آنکه م ای، یدهپد ینچن
باه   تواناد  یما  یاقتصااد  یتبه دنبال داشته باشد، در حوزة اشتلال و فعال یو خانوادگ ییزناشو

 یالتو تلصا  یلیاز همه، فقدان مادر  تلصا  تر  . مهمینجامددو جنس ب ینب یدعدم توازن شد
خواهاد شاد    یمشاغل یا به سو مردان ینجاا و در ا افراد یافتن سبب سوق یزناپذیرطور گر باال به
 یمشااغل  ینکه باه چنا   ی. گذشته از نگاهآیند یپست به شمار م یا یینجامعه سطح پا یدکه از د

احتماال   یو اقتصااد  یافاراد در حاوزة شالل    تياست که به موازات اف ینا یتوجود دارد، واقع
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 یالتتلصا  یناست. از آنجا که در جامعة ما ب یشترب یرفتار های یها به نابهنجار آن آوردن یرو
انتظار داشت کاه کااهش    توان یبه وجود آمده است، م یهمبستگ یا باال و اشتلال مطلوب گونه

باشاد   ای یناه زم تواند یم یزن یدهپد ینو ا ینجامد،افراد ب یشلل یتبه افت موقع یالتسطح تلص
کاه   شاود  یما  یشانهاد پ رو، یان . از ایو اجتمااع  ینابهنجاار فارد   یبه رفتارها آوردن یرو یبرا

و  یشالل  یات فعال یالزم بارا  هاای  یناه کاردن زم  جامعة ما باا فاراهم   یررسمیو غ یرسمکارگزاران 
ها  نوجوانان و جوانان، آن ینب در یلادامة تلص یزةکاهش انگ های ینهبردن زم یانو از م یاقتصاد
 توان یم ای، یهقض ینرهنمون شوند. با تلقس چن یالتتلص یبه سو ، یندهآبه  یشترب یدواریرا با ام

باه   یااد همچون اعت ینابهنجار یبه رفتارها آوردن یرو یانتظار داشت نوجوانان و جوانان به جا
 روشن به همراه دارند. ای یندهو آ یختگیرهها ف آن یکه براشوند  یتهدا هایی یتفعال سمت امور و

 یاجتمااع  یات اشتغال، كسب درآماد و موفق  یالزم برا های ینهكردن زم . فراهم2
 افراد 

رابطاة   یااد به اعت یشاشتلال و درآمد و گرا ینپژوهش نشان دادند که ب ینا یبخش تجرب نتایج
درآمد کام،   یدارا یا یکارافراد ب یندر ب یادبه اعت یشگرا یزانم یگر،د یانمعنادار وجود دارد. به ب

همچاون   یاماور  تاوان  یاسات. ا اوالً اماروزه نما     یااد درآماد ز  یدارا یااز افراد شاغل  یشترب
 یجواماع اماروز   یشاتر حاال، در ب  هار  کارد. باه   یاك اشتلال و درآمد را از هام تفک  تلصیالت،

 یتای واقع ین. چنا اسات  یشاتر درآماد ب  یجاه، نت باال معادل کسب مشاغل ردة باال و در یالتتلص
اسات   یان ما ا یبلکه منظور ا ل یست،ن یالتهمة افراد به سمت تلص یتهدا یمسلماً به معنا
و با هار   یالتاشتلال و کسب درآمد افراد، در هر سطح از تلص یالزم را برا یطکه جامعه شرا

و چه  ا چه فقر مطلس که فقر در هر شکل آن دهند یفراهم کند. تجارب نشان م ی،اجتماع ینةزم
داشتن حداقل معاش  یتخطر است. اهم نابهنجار و پر یاز رفتارها یاریبس ساز ینهزم ا یفقر نسب
دربارة نقش فقر در از  یمتعدد های یتو روا یثکه در اسالم احاد ستا یها به حد انسان یبرا
 انسان وارد شده است. یتیو شخص یتیو ا ملالل هو یمانرفتن ا ینب

 ی،و فرهنگاا یو تلاوالت اجتمااع   یااكتکنولو  یدشاد  ییارات علاات تل اماروزه باه   ا اوالً 
شاده اسات.    یدارها پد انسان یدرآمد و شلل و سبك زندگ یالت،تلص ینب یدیشد یهمبستگ

کاه   یازی کاه فارد دارد و آن چ   یزیآن چ ینکه عدم تناسب ب یمشو یادآوررا  یتواقع ینا یدبا
و  یاأس اسات کاه سابب     یعاوامل  ینتار  ا از مهام  ه باشاد د داشات یا با یاا ا  داشته باشد تواند یم

و فشاار   یبلران یاقتصاد یطدر شرا یژهو به ای، یهقض ین. چنشود یافراد م یاجتماع یسرخوردگ
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افراد باه   آوردن یرو یبرا یمستعد های ینهزم توانند یم یعوامل ین. چنشود یم یاننما یشترفقر، ب
مصرف مواد مخدر، که در ابتادا   یرافراهم کنند، ز یادهمچون اعت ینابهنجار و پرخطر یرفتارها

مدت باه   فرد بوده است، در بلند یبرا یو مقطع یموقت زای ینعامل لذت و تسک یكو در ا ل 
 یا حرفاه  یااد شده و او را سمت اعت یلتبد یو یبرا یشگیهم دهندة ینو تسک یلذت دائم یك

اشاتلال و کساب    یالزم بارا  های ینهزم ردننک مکه فراه یداستناگفته پ یجه،نت . دردهد یسوق م
  به وجود آورد. یمتعدد یو رفتار یاجتماع یها و بلران یامدهاپ تواند یدرآمد، م
 یو شلل )و در معناا  یالتدرآمد، تلص یعنیباال،  یرهایمتل ینرابطة ب خواهیم یم ینجاا در
 یات واقع ینو بر ا یمها نشان را ده آن یاجتماع یت( افراد و موفقیاجتماع ا یاقتصاد یگاهبهتر پا
اگار ناه    ی،اجتماع یتبه موفق یآمدن عوامل دستة اول دستیاب که امروزه بدون فراهم یمکن یدتأک
و  کناد  یم یاوهام زندگ یاینه در خالء و دن یسخت است. انسان امروز یاربلکه بس یرممکن،غ
باا   ییماگار نگاو   ا یانساان اماروز  ! یارد گ یشدر پا  یانهراهباناه و  اوف   یزندگ یك تواند ینه م
 ینای و ع یمااد  یارهاای مع یشاسات کاه بارا    یانسان ا نگرد یم یاو دن یبه زندگ یماد یارهایمع
آن گااه کاه انساان فاقاد آن      یجه،نت . دریستن یهقض یناز ا یزیگر یدو شا دارد؛ یخا  یتاهم
فاقاد   یگاران د یدهم از د ا مادی یرو چه غ یا چه ماد دارند یتباشد که در جامعه اهم یزهاییچ

 یانساان  ینخواهد کارد. چنا   یخواهد شد و هم خود احساس شکست و درماندگ یمنزلت تلق
 یاز خاود ن  یها داشته یِاز تمام یستند،او حرمت و منزلت قائل ن رایب یگراند بیند یکه م یهنگام
 یاعو اجتما  یفارد  یو شکست در زندگ یتاحساس عدم موفق یجه،نت خواهد شد و در ینارا 

به عوامال   آوردن یمستعدي رو یافراد ینناگفته مشخا است که چن یزن ینجاخواهد داشت. در ا
هاا   آن یخااص آن، بارا   یباات مواد مخدر، با توجه باه ترک  ینهزم ینهستند و در ا دهنده ینتسک
آوردن امکاناات و    رورت دارد که جامعاه باا فاراهم    ین،خواهد کرد. بنابرا یفارا ا ینقش ینچن
 یپوچ ی،همراه با رفاه و معنا از درافتادن افراد به احساس شکست در زندگ یزندگ یك طیشرا
 رهنمون کند. یدر زندگ پیشرفتو  یتها به سمت موفق و آن یریجلوگ معنایی یو ب

 اعضا از درافتادن به ارتباطات ناسالم یریخانواده و جلوگ یانبن یت. تقو3
یابی   عف ارتباطات خانوادگی و دوست ینکه ب دهد یپژوهش نشان م ینا یبخش تجرب نتایج

مالحظه شد که،  من آنکاه   یرمس یلدر تلل یژهو رابطة معنادار وجود دارد. به یادنادرست و اعت
و  یرمساتقیم طاور غ  دارد، به یرتأث یادبه اعت یشبر گرا یمبه طور مستق ی عف ارتباطات خانوادگ

 یان. به بکند یم یباز ینقش مهم یادبه اعت یشگرا نادرست در یابی نقش آن در دوست یساز طر



 381 ... یندر ب یادمؤثر بر اوت یووامل اجتیاو یبررس/ شاهییرزایی بیدرمیو بابایی فرد 
 

نادرسات ماؤثر اسات هماان      یاابی  که بر دوسات  یعوامل ینتر از مهم یکیگفت  توان یم یگرد
 ینبا  یقاو  یِو عااطف  یکه درون خانواده روابط انسان یاست. مادام ی عف ارتباطات خانوادگ
خواهد باود.   یشترب یزن یاز خانواده و روابط خانوادگ یتزان احساس ر ایاعضا برقرار باشد، م

باه   یاازی ن یجاه، نت خاانواده احسااس خاخ نخواهناد داشات و در      یاعضاا  یطی،شارا  یندر چن
 یار ها را جبران کند نخواهد داشت؛ اما اگار غ  آن های یکه کاست یلذت و ارتباطات یوجو جست
اعضاا،   ین عف ب ینی،ه با کشمکش، بدبهمرا ییفضا وادهخان یفضا یگر،د یانباشد، به ب یناز ا

موجاود را   های یخانواده بخواهند کاست یاست که اعضا یعیباشد، طب یو دوست یمیتعدم  م
هاا در دام   آن ینکاه احتماال ا  یطیشارا  ینوجو کنند. در چنا  خارج از خانواده جست ییدر فضا

 یختةگسا  نوادة ازهام علت که خاا  ینا هاست، ب یادز یرندمخرب قرار گ های یارتباطات و دوست
خاود، ناه قادرت     یباه اعضاا   یانساان  یها علت فقدان و عدم آموزش و انتقال ارزش ها، به آن

 .یابی در دوست یژهو ها در جامعه، به آن یتهدا ییجذب اعضا را داشته اشت و نه توانا
دچاار   یو فرهنگا  یاجتمااع  ی،ما بنا به علل مختلاف اقتصااد   یها امروزه خانواده متأسفانه

 یناابرابر  ی،نسال  یها و بروز شکاف یفقر فرهنگ ی،اقتصاد یةاند   عف بن شده ها یبآس یبرخ
ماا را   یهاا  هساتند کاه خاانواده    یمسائل ینتر و طالق از مهم یخانوادگ یها خشونت یتی،جنس
 تاوان  ینشاود، نما   یشای اند چاره ها ینهزم ینکه در ا یو مادام کنند، یم سیختگیگ به ازهم یدتهد
 ینجامعاه کنناد. در چنا    یسالم پارورش دهناد و راها    یما فرزندان یها بود که خانواده یدوارام
 یرسم یالزم است نهادها رو، ینها مستعد هر گونه رفتار نابهنجار خواهند بود. از ا آن یطی،شرا
اگار   یارا ز یرناد، توان خود را به کار گ یخانواده تمام های یانبن یتتقو ستایدر را یررسمیو غ
 یساخت  به یگرد یها باشد، نهادها و سازمان کفایت یخود ناتوان و ب یواده در پرورش اعضاخان

هاا نقاش مکمال را در     نهادهاا و ساازمان   یان مذکور را جبران کنناد. ا  یقادر خواهند شد کاست
علت است کاه   ینخانواده باشند. به هم یبرا یگزینیجا توانند یو نم دپرورش افراد جامعه دارن
 یرهاا تاأث   و از آن آورند یم یغالباً به همساالن خود رو یختهگس ازهم یها افراد متعلس به خانواده

هاا قارار    آن یرتاأث  آورند و تلات  یرو یرسم یها آنکه به نهادها و سازمان یبه جا پذیرند، یم
تاا   یمکنا  یتاده را تقوخانو های یاندر وهلة اول بن یدما با یتی،واقع ینچن رفتندرنظر گ. بایرندگ

ورود به  و در مستلکم شوند یتیو شخص یتهو یاز ورود به جامعه دارا یشخانواده پ یاعضا
 انلراف وللزش نشوند. دچار یراحت به ،یارتباطات اجتماع یو برقرار یابی جامعه، ازجمله دوست

 یهاا  نهادها و ساازمان  یتمام یدبا یاداعت یدةبا پد یاروییرو یبرا رسد یبه نظر م مجمو ، در
را در  یاداندرکار مبارزه با اعت عوامل دست توان یم یکل یبند دسته یكتالش کنند. در  یاجتماع
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ن یگفت که ا ید. در مورد خانواده، بایردولتیغ یداد  خانواده، حکومت و نهادها یسه دسته جا
خاود   یدر پارورش اعضاا  استقالل  یكاست به  یرپذ که امکان ییتا جا یدمهم با ینهاد اجتماع
 یپرورشا  یهاا  باه برناماه   یازیخانواده ن یکه اعضا یستبدان معنا ن یهقض ین. البته ایابددست 
اسات و ناه مطلاوب، بلکاه      یرپاذ  نه امکان یزیچ ینندارند که امروزه ا والً چن یگرد ینهادها
خاود را باا    یعمل کناد کاه اعضاا    یا گونه به یپرورش ی است که خانواده در حوزه ینمنظور ا

خاانواده چنادان    یتیو اع  ینجامعه کند. در چنا  یِراه یتیو شخص یتیهو ی البت و استوار
در  یاز خاانواده ن  یگر،د یخود در درون جامعه نخواهد بود. اما از سو یِاعضا یابی نگرانِ جهت
ه و رابطة متقابال برقارار اسات  خاانواد     یگرد ینهاد و نهادها ینا ینب کهبل برد، یخخ به سر نم

و  یطشارا  یاز الزم اسات جامعاه ن   رو، ین. از ادهند یقرار م یرتأث را تلت یگرجامعه هر دو همد
هاا و هام نهادهاا و     هم حکومت ینهزم ینپرورش افراد فراهم کند. در ا یالزم را برا های ینهزم

 ینیادتر از جد یاری گ باا بهاره   یاد ها با کنند. آن یاریتوانند خانواده را  یم یردولتیغ یها تشکل
 یمتعاال  یهاا  ارزش یافراد جامعاه را باه ساو    یرمادیو غ یماد یاتابزارها و  رور ها، یكتکن
افراد  یآنکه جامعه مسکن و مأوا یبه جا یطی،شرا ینکنند. در چن یتهدا یختگیو فره یانسان

پارورش   یخواهاد بارا   یلتباد  یباشد، باه مکاان   یگانهازخودب و هویت یناکارآمد، ب یو عنا ر
 و خودآگاه. ینآفر ارزش ی،متعال ییها انسان
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