بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر اعتیاد در بین افراد
متأهل شهر آران و بیدگل
اسداله باباییفرد،1محمد شاهمیرزایی بیدگلی
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تاریخ دریافت -3131/4/13 :تاریخ پذیرش3131/5/31 :

در این پژوهش رابطة بین اعتیاد به مواد مخدر و برخی عوامل اجتماعی در بین معتادان متأهل شهر آران
و بیدگل ،با استفاده از روش پژوهش پیمایشی ،بررسی شده است .نمونة آماری پژوهش ،باا اساتفاده از
فرمول کوکران 033 ،نفر بوده است .آزمونهای آمااری نشاان دادناد کاه باین جنسایت ،شالل ،ملال
سکونت ،درآمد ،تلصیالت ،شرایط نابهنجاار اجتمااعی ،ارتباطاات خاانوادگی اعیف ،دوساتیاابی
نادرست ،عدم موفقیت اجتماعی و اعتیاد رابطة معنادار وجود دارد .باین متلیرهاای سان ،تعاداد افاراد
خانوار و فقدان تفریلات سالم و اعتیاد رابطة معنادار وجود ندارد .در تللیل چندمتلیره و تللیل مسایر
نیز مالحظه شد که از میان چهار متلیر مستقلی که رابطة معنادار با متلیر وابستة پژوهش داشتهاند ،یعنی،
دوستیابی نادرست ،ارتباطات خانوادگی عیف ،شرایط نابهنجار اجتماعی و عدم موفقیت اجتمااعی،
دو متلیر دوستیابی نادرست و ارتباطات خانوادگی عیف تأثیر مساتقیم بار اعتیااد باه ماواد مخادر
داشتهاند.

كلیدواژگان
ارتباطات خانوادگی عیف ،اعتیاد به مواد مخدر ،دوستیابی نادرست ،شرایط نابهنجار اجتماعی ،عدم
موفقیت اجتماعی ،فقدان تفریلات سالم.

 .3نویسنده مسئول ،دکتری جامعه شناسی فرهنگ و استتادیار رتروه ومتوج اجتیتاوی دان تااه کاشتا
saeedbfm@yahoo.com

 .2کارشناس پژوه اری وموج اجتیاوی ،دان ااه کاشا ،
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مقدمه
اعتیاد به مواد مخدر یکی از مهمترین مسائل اجتماعی است که عوارض ناشای از آن تهدیادی
جدی برای سالمت جامعه و خانوادة کنونی است .کوفی عناان ،دبیارکال ساابس ساازمان ملال
متلد ،در سخنرانی خود در کنفرانس بینالمللی ویژة مواد مخادر در ساال  8991گفتاه اسات
«مواد مخدر در زندگی افراد بیشماری نابودی ایجاد کرده و ساختار جوامع بشاری را از ریشاه
میپوساند .»...هرچند در کشورهایی نظیر ایران ،ترکیه و چین در گذشته برای مبارزه با اعتیاد به
کشتار معتادان اقدام میکردند و در غرب معتادان را به زنادان مایانداختناد ،تاا دوران معا ار
هیچگاه به ذهن کسی خطور نکرده است که راهی برای پیشگیری بیندیشد ،زیرا ا والً با درمان
اعتیاد و بازگیری معتادان از مواد مخدر ،بدون میل و رغبت خود معتادان و بدون فرهنگساازی
در این زمینه ،نمیتوان نتیجة مطلوبی در مبارزه با اعتیاد گرفت .اساساً اعتیاد سه زمینه یا عامال
دارد  .8عامل اعتیادزا؛  .2عامل ملیط معتادساز؛  .0عامل انسان اعتیادپذیر .این سه عامل مانناد
سه طبقة متصل به هم هستند که اگر یکی از این سه حلقه را از بین بباریم ایان زنجیار از هام
گسسته میشود و پیشگیری را ممکن میسازد (عارفی8030 ،؛ قائمی8033 ،؛ شااکرمی8031 ،؛
ابهری.)8013 ،

طرح و بیان مسئله
در این پژوهش در دد هستیم مسئلة اعتیاد در بین افراد متأهل شهر آران و بیادگل را بررسای
کنیم .در اینجا ما میخواهیم نقش برخی متلیرهای اجتماعی مهم ،همچون فقدان اوقات فراغت
و تفریلااات سااالم ،اعف ارتباطااات خااانوادگی یااا بیگااانگی از خااانواده ،شاارایط نابسااامان
اقتصادیا اجتمااعی ،دوساتیاابی نادرسات و عادم موفقیات در جامعاه و اعتیااد را بررسای
کنیم .هرچند اعتیاد در بین هر گروه ،قشار یاا نسالی مایتواناد مخارب باشاد ،بررسای نقاش
اعتیاد در بین افراد متأهل از اهمیت خا ای برخاوردار اسات ،زیارا رواج اعتیااد در باین ایان
گروه از افراد سبب فروپاشی بنیان خانواده میشاود .در چناین شارایطی ،پادر یاا ماادر معتااد
نااهتنهااا ااالحیت پاارورش فرزناادان را نخواهنااد داشاات ،بلکااه در ایاان زمینااه باادترین و
مخربترین الگو برای آنهاا خواهناد باود؛ چاه بساا فرزنادانی کاه باهعلات اعتیااد یکای از
والدین یا هر دو ،به اعتیاد یا اناوا انلرافاات فاردی و اجتمااعی دچاار شادهاناد .از ایانرو،
در این پژوهش ،برخی زمینههای اجتماعی مؤثر بر اعتیاد را در جامعة آماری پاژوهش بررسای
میکنیم.
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اهمیت و ضرورت پژوهش
ا والً اتفاق آرای چشمگیری در این زمینه وجود دارد که جامعاة درگیار باا اعتیااد ،جامعاهای
ناتوان و عیف است .ما باید اعتراف کنیم که سالهاست بهطور مرتب از شامار خاانوادههاای
با ثبات اجتماعمان بر اثر عوامل مخربی ،همچون مسائل و مشکالت اقتصادی ،تهاجم فرهنگای،
دورشدن از فرهنگ ا یل ایرانی و اشاعة مصرف مواد مخدر ،کاسته شاده اسات .از آنجاا کاه
خانواده بنیان جامعه است ،اگر در جامعه خانوادههای متزلزل و ناامن زیاد شاود ،باهطاور قطاع
ثبات اجتما نیز به همان نسبت مورد تهدید و آسیب قرار میگیرد (اسدی .)881 8011 ،پاس
از پیروزی انقالب اسالمی ،بهرغم تالشهای انجامشده ،روند اعتیاد رو باه رشاد باوده اسات.
مؤسسة ملی پژوهش افکار عماومی در خاردادمااه ساال  8019بارای تعیاین اولویات مساائل
اجتماعی ایران پژوهشی در مقیاس ملی انجام داده اسات کاه در آن ماردم بارای چهاار مسائلة
بیکاری ،گرانی و تورم ،پارتیبازی و اعتیاد بیشترین اهمیت را قائل شدهاناد (عباداللهی8013 ،
 .)28ساالنه 5در د به جمع معتادان کشور افزوده میشود ،درحالیکه سازمان بهزیستی کشاور
تنها توان مداوای 2در د از معتادان را دارد؛ با توجه به آمار ،در سال 13 ،8013در د معتاادان
ایران متأهل بودهاند (سایت ستاد مبارزه با ماواد مخادر8019 ،؛ www.noorportal.net؛ ساایت
خبرگزاری فارس.)8019 ،
از آنجااا کااه اعتیاااد منجاار بااه انلرافااات فراواناای در جامعااه ماایشااود ،فاارد معتاااد و
احتماالً خانوادهاش را به جرم و انلراف سوق میدهاد ،بارای فارد و خاانوادهاش هزیناههاای
فراوان مادی ،اجتمااعی و حیيیتای دارد ،تلییارات روانای در فارد باه وجاود مایآورد و او را
دچار حالت آنومیك میکند و از مشارکت اجتمااعی بااز مایدارد .در خاانوادة معتااد ،مشاکل
بیشتر به این علت بروز میکند که الگوی مناسابی از طارف والادین باه فرزنادان ارائاه نشاده
است .این نبود الگو می تواند ناشای از فاوت یاا دوری کام و بایش طاوالنی یکای از والادین
یا هر دوِ آنها باشاد؛ یاا حتای ممکان اسات ناشای از نااتوانی یکای از والادین یاا هار دوی
آنهااا در ارائااة یااك الگااوی همانندسااازی معتباار باشااد (بااور ه .)12-13 8031 ،اساساااً
خانواده های سالم ،سیستم ارتباطی باازی دارناد کاه طای آن باا تشاخیا آزاداناة مشاکالت،
به بلث و تبادل نظر درباارة آنهاا مایپردازناد .فرزنادان در چناین خاانوادههاایی باا گاوش
دادن بااه تو اایلات والاادین دربااارة تجربیااات دردنااا یااك معتاااد ،نساابت بااه ایاان پدیااده
هوشااایارتر مااایشاااوند (پیکهاااارت .)19 8013 ،اعتیااااد سااابب تبااااهی نوجواناااان و
جوانانی میشود که سرمایههای آیندة جامعاة بشاری باه شامار مایروناد .ماواد مخادر منشاأ

358

بررسی مسائل اجتیاوی ایرا  ،دورۀ  ،4شیارۀ ،2پاییز و زمستا 3132

وقااو انااوا جاارائم اجتماااعی نظیاار قتاال ،تجاااوز ،ساارقت و غیااره اساات (آقابخشاای،
 )8019اساسااً فرزناادان والاادین معتاااد در بساایاری زمینااههااا آساایبپااذیر هسااتند .آنهااا در
بزرگسااالی همااان الگوهااای رفتاااری والاادین خااود را در پاایش ماایگیرنااد .همچنااین ،باار
فضای چنین خانوادههایی همواره نگرانی ،تشاویش و جادال حااکم اسات (آقابخشای8015 ،
.)285
به عقیدة جامعهشناسان نیاز روزافزون افراد هر جامعه به ماواد مخادر نشاانهای از گارایش
مردم آن جامعه به سوی انلطاط و نابودی است (بور ه8031 ،؛ عبداللهی8013 ،؛ فرجاد ،بیتا؛
رحمتی8011 ،؛ بوث .)8013 ،اعتیاد ،بهمنزلة گونهای از نابسامانی اجتماعی ،زمیناهسااز ساقوط
بسیاری از ارزشها و هنجارهای فرهنگی و اخالقی میشود و ساالمت جامعاه را باه مخااطره
میاندازد (ملمودی82 8018 ،؛ زندی .)8011 ،امروزه مسئلة اعتیااد باه اورت یاك مشاکل
جهانی و فراگیر درآماده اسات .آمارهاای منتشرشاده از ساوی ساازمانهاای باینالمللای ،باه
ویژه سازمان بهداشت جهانی ،کمیتة کنتارل جهاانی ماواد مخادر و ساازمان یونساکو ،بیاانگر
مصرف فزایندة این مواد در سطح جهان اسات (خاانی و دهقاانی81 8013،ا  .)85آشانایی باا
عوامل زمینهساز اعتیاد و نیز عوامل ملافظاتکنناده در مقابال آن از دو جهات ارورت دارد
 .8شناسایی افراد در معرض خطر اعتیاد و اقدامهای پیشگیرانة الزم برای آنان؛  .2انتخاب ناو
درمان و اقدامهای خادماتی ،حماایتی و مشااورهای الزم بارای معتاادان ( اادقی و خیاطیاان،
3 8010ا  .)1مطالعات نشان میدهند که مصرف مواد مخدر در متولدان دهة بیسات و سای از
8ا  2در ااااد بااااه 23در ااااد در متولاااادان دهااااة پنجاااااه افاااازایش یافتااااه اساااات
(.)www.salamatps.blogfa.com
توجه به آمارها نشان دهندة رشد روزافزون معتادان در جامعه است ( .)www.aftab.irاعتیاد

بخش قابل توجهی از منابع انسانی ،سرمایههای اجتماعی ، 8روانی و اقتصادی جامعه را از باین
میبرد؛ تلمیل هزینههای هنگفت اقتصادی و انسانی به دولت ،افزایش جارایم متاأثر از اعتیااد،
ميل طالق ،خودکشی ،سرقت ،روسپیگری ،افسردگی و سرخوردگی اجتماعی ،ایجااد فشاار و
تنش روانی در خانوادهها ،فروپاشی خانواده ،کاساتی در تربیات و اجتمااعیکاردن فرزنادان و
غیره ،تنها بخشی از پیامدهای اعتیاد در جامعاه اسات (رئایسداناا98 8018 ،ا  .)90دادههاا و
اطالعات موجود نشان میدهند که در سالهای اخیر میزان اعتیاد جوانان ،بهویژه اعتیاد در باین
افراد متأهل ،در شهر آران و بیدگل ،افزایش یافته است .اساساً دچارشدن افراد متأهل باه اعتیااد
1. Social Capital
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میتواند بنیانهای خانواده را در معرض فروپاشی قرار دهد .خانواده ،در هر جامعهای ،باهویاژه
جامعة ما ،از مهمترین نهادهای اجتمااعی اسات کاه ساالمت یاا بیمااری آن مایتواناد نقاش
بنیادی در سالمت یا بیماری جامعه داشاته باشاد .اساسااً خاانواده اولاین و مهامتارین نهاادی
است که شخصیت و هویت افراد در آن شاکل مایگیارد و ارزشهاا و هنجارهاای اجتمااعی
به نسلهای جدید انتقال مییابد .مسلماً اگر خاانواده ،بناا باه عللای ،همچاون اعتیااد باه ماواد
مخدر یا هر علت دیگری ،از ساالمت و االبت کاافی برخاوردار نباشاد ،نمایتاوان انتظاار
داشت که نسلی سالم ،پویا و کارآمد راهی جامعاه کناد .از ایانرو ،الزم اسات باا بهارهگیاری
از روشهای علمی ،زمینههاا و پیامادهای انساانیا اجتمااعی اعتیااد در جامعاة بررسایشاده
را شناخته ،و با استفاده از چنین شناختی بهطور علمی و منطقای باه رویاارویی باا ایان پدیادة
مخرب بپردازیم.

اهداف پژوهش
الف) اهداف عام :در این پژوهش هدف کلی ما این است که برخی عوامل اجتماعی ماؤثر بار
اعتیاد در بین افراد متأهل شهر آران و بیدگل را از دیدگاه جامعهشناختی بررسی کنیم .باه بیاان
دیگر ،ما در ددیم این قضیه را بررسی کنیم که برخی متلیرهای اجتماعی انتخابشده توساط
پژوهشگر به چه میزان در گرایش افراد جامعة آماری به اعتیاد مؤثرند ؛
ب) اهداف خاص :بهطور خاص ،در این پژوهش ماا در اددیم کاه از طریاس یاك پاژوهش
تجربی ،رابطة بین اعتیاد باه ماواد مخادر در باین معتاادان متأهال شاهر آران و بیادگل را ،باا
متلیرهایی همچون و عیت اقتصادیا اجتمااعی معتاادان ،عادم موفقیات اجتمااعی معتاادان،
و عیت ارتباطات خانوادگی معتادان ،و عیت اوقات فراغت معتادان و و اعیت دوساتیاابی
آنها ،بررسی کنیم .در این پژوهش ،عالوه بر اهداف خاص مطرحشده ،ما در دد هستیم رابطة
بین جنسیت ،سن ،ملل سکونت ،تعداد افراد خاانوار ،و اعیت شاللی ،درآماد و تلصایالت
پاسخگویان با گرایش آنها به اعتیاد را بررسی کنیم.

پیشینة پژوهش
به طورکلی ،نتایج برخی پژوهشهای خارجی نشان میدهند که عواملی همچون عف هاویتی
و فرهنگی ،ازهمگسیختگی خانواده ،عف بنیانهای اقتصادی ،اجتمااعی و فرهنگای خاانواده،
ارتباط با افراد و دوستان بزهکار ،طرد فرزندان از طرف خانواده ،تعاارض والادین و فرزنادان،
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تعااارض بااین خااود والاادین ،ااعف بنیااانهااای خااانوادگی ،ااعف عاازت نفااس و اعتماااد
به نفس ،سرخوردگی و بدبینی نسبت به جامعه ،تأمیننشدن نیازهاای ماادی و عااطفی ،اعتیااد
یکاای از اعضااای خااانواده بااهویااژه پاادر یااا باارادر باازر تاار ،شاارایط سااخت فعالیاات
شللی ،شکستهای اجتماعی و فقدان اوقات فراغت ،از مهامتارین عوامال گارایش افاراد باه
اعتیاد هستند .آنچه در برخی از این پژوهش ها قابل توجاه اسات ایان اسات کاه اعتیااد افاراد
متأهااال ،باااهویاااژه اعتیااااد ماااردان متأهااال ،بیشاااتر از افاااراد مجااارد اسااات (،8098/88/20
 .)http://mehdieliasiankalat.blogfa.comبااراساااس برخاای برآوردهااا ،جمعیاات مصاارف
کنندة مواد مخدر در ایران به حادود  0/853هزارنفار مایرساد؛ ایان رقام حادود 1/2در اد
از کل جمعیت  15میلیونی و 5/25در اد از جمعیات  85ساال باه بااالی کشاور را در ساال
 8093تشااکیل ماایدهااد (آزاد ارمکاای و قنبااری برزیااان .)1 8098 ،تااا کنااون هاایچ پااژوهش
معتبری دربارة شیو شناسی اعتیاد در ایران انجام نشده است ،به همین علت آمار و ارقاامی کاه
دربااارة اعتیاااد اعااالم ماایشااود معتباار و قاباال اتکااا نیسااتند .البتااه اطالعااات کلاای ،مياال
اینکه ایران بزر تارین مصارف کننادة تریاا دنیاسات ،درسات اسات ،اماا درباارة جزئیاات
شیو اعتیاد در کشاور اطالعاات دقیقای ناداریم (ساایت ساالمت نیاوز .)8019 ،درمجماو ،
با ایان روناد رو باه گساترش تولیاد ماواد مخادر در کشاورهای همساایه ،و همچناین آماار
رو به گساترش قاچااق و مصارف ماواد مخادر در ایاران ،انتظاار مایرود کاه پاژوهشهاای
گسااتردهای در ایاان زمینااه باارای شناسااایی و رویااارویی بااا آن انجااام شااود .باااایاانحااال،
باارخالف باااالبااودن نساابی کمیاات پااژوهشهااای انجااامشااده ،پدیاادة مصاارف مااواد مخاادر
در ایااران همچنااان بااهمنزلااة یااك پدیاادة معمااایی ،مجهااول یااا ملفااول باااقی مانااده اساات.
در اینجا خال های از برخی پژوهشهای انجامشده دربارة اعتیاد ،زمینهها و پیامدهای اجتماعی
آن در ایران ،آورده میشود.
نتایج پژوهشی که توسط ملمد حقمرادی ،با عنوان «عوامل اجتماعی مؤثر بر اعتیاد به مواد
مخدر در میان معتادان خودمعرف شهرستان سنندج» ،انجام شده ،نشان میدهد که گاروه سانی
25ا  29سال بیشترین در د افراد معتاد را دارند؛ در میان آنها افراد دارای و اعیت شاللی و
تلصیالت پایین بیشترین فراوانی را داشتهاند .در این پژوهش ،نگرش ميبات باه ماواد مخادر،
فر ااتهااای افتراقاای و خااردهفرهنااگ کنااارهگیاار بااا اعتیاااد رابطااة مسااتقیم داشااتهانااد
(حقماارادی .)8010 ،پژوهشاای بااا عنااوان «عواماال اجتماااعی مااؤثر باار مصاارف تریااا و
مشااروبات الکلاای در بااین دانشااجویان» توسااط سااید حسااین سااراجزاده و ایاارج فیضاای
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در سااال  ،8013بااه ااورت تللیاال ثانویااة دادههااا انجااام شااده اساات .نمونااة طاارح 5208
دانشااجو از  28دانشااگاه دولت ای در سراساار کشااور بااوده اساات .نتااایج بیااانگر آن اساات کااه
همااة متلیرهااای مسااتقل ،یعناای جنساایت ،پایگاااه اقتصااادیا اجتماااعی ،احساااس آنااومی،
امیدواری به آیندة تلصیلی و شللی ،آلودگی ملیط و دینداری ،با هر دو متلیار وابساته ،یعنای
مصرف تریا و مصرف مشروبات الکلی ،ارتباط معناادار و قابال توجاه دارناد (ساراجزاده و
فیضی18 8013 ،ا .)832
پژوهشی با عنوان « بررسی عوامل اجتمااعی ماؤثر بار اعتیااد زناان معتااد باه ماواد مخادر
مراکز بازپروری» توسط طلیعه خادمیان و زهارا قناعتیاان در ساال  8011باه اورت پیمایشای
بااا حجاام نمونااة  233نفاار انجااام شااده اساات .یافتااههااای ایاان پااژوهش نشااان ماایدهنااد
که ازهمگسستگی خانوادة زن و شوهری ،ازهامگسساتگی خاانوادة پادر و ماادری ،نابساامانی
خااانوادة زن و شااوهری ،پایگاااه اقتصااادیا اجتماااعی ،در دسااترس بااودن مااواد مخاادر و
اعتیاااد اعضااای خااانواده از عواماال مااؤثر باار اعتیاااد زنااان بااودهانااد (خادمیااان و قناعتیااان،
 .)8011همچنااین ،پااژوهش دیگااری بااا عنااوان «تلییاارات الگااوی مصاارف مااواد مخاادر در
جمهوری اسالمی ایران» ،توسط دکتر تقی آزاد ارمکی و علی قنبری برزیان ،به روش پیمایشای
و با تعداد نمونة  85/333نفر ،در بین افراد معتاد  08استان ،انجام شده است که نتاایج زیار باه
دست آمده است نرخ مصرف مواد برای ماردان 1/51در اد ،بارای زناان 3/52در اد ،بارای
جمعیاات شااهری 2/31در ااد ،باارای جمعیاات روسااتایی 2/11در ااد و باارای کاال جمعیاات
2/35در د بوده است .از للاظ سنی ،پاایینتارین نارخ شایو مصارف ماواد در گاروه سانی
سالمندان  33سال به باال بوده ( 93در د) و باالترین نرخ شیو باه گاروه سانی 05ا  09ساال
تعلس داشته است (1/31در د) .یکی از نتایج قابل توجه این پژوهش ایان باوده اسات کاه در
پیمااایشهااای ملاای پیشااین حااداکير  1تااا  5در ااد از مصاارفکنناادگان مااواد مخاادر
را زنان تشکیل میدادهاند ،اما در پژوهش مذکور میزان بهدستآمده 9/35در د بوده اسات .باه
گفتة پژوهشگران مذکور ،چنین واقعیتی میتواند زنگ خطری بارای تهدیاد خاانواده و جامعاه
باشد .در این پژوهش استدالل شده است که دلیل مهم مصرف برخی ماواد ،همچاون کارا و
شیشه ،توسط زنان استفاده از قرصهای الغری و قرصهای رفع چین و چارو باوده اسات،
زیرا مواد تشکیلدهندة چنین داروهایی ویژگی مخدربودن دارند (آزاد ارمکی و قنبری برزیاان،
8 8098ا .)9
پژوهشهای تجربی در ایران نشان میدهند که اعتیاد یکی از والادین ،باهویژه اعتیااد پادر،
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سبب بروز اختالالت رفتاری فرزندان میشاود .همچناین ،و اعیت تلصایلی داناشآماوزانی
که پدرشان معتاد است غالباً ر ایت بخاش نیسات .اساسا ًا فرزنادان والادین معتااد باه للااظ
هااویتی ،رفتاااری و رواناای غالباااً و ااعیت نامساااعدتری نساابت بااه فرزناادان والاادین
غیرمعتاد دارند (دشاتبان زاده880 8098 ،ا  .)881نهایتااً اینکاه ،پژوهشای باا عناوان «بررسای
عواماال اجتماااعی مااؤثر باار اعتیاااد در بااین جوانااان شااهر آران و بیاادگل؛ بررساای مااوردی
معتااادان مرکااز متااادونتراپاای آران و بیاادگل» ،توسااط نگارنااده و همکاااران در سااال 8093
به ورت پیمایشی انجام شده است که نقش مهام عوامال اجتمااعی در باروز اعتیااد را نشاان
میدهد .جمعیت نمونه در این پژوهش  803نفر بوده است .نتایج این پژوهش نشان میدهد که
ب این پایگاااه اقتصااادیا اجتماااعی والاادین افااراد و اعتیاااد بااه مااواد مخاادر رابطااة معنااادار و
معکااوس وجااود داشااته اساات .درمجمااو  ،در پااژوهش یادشااده عااواملی همچااون دوسااتان
بزهکار ،آلودگی ملایط زنادگی ،اعتیااد خاانواده ،گسساتگی خاانواده بار اثار طاالق ،اعف
تربیاات خااانوادگی ،لااذتطلب ای ،مشااکالت روان ای ،کنجکاااوی ،فاارار از مشااکالت ،یااأس و
ناامیاادی ،فقاادان تفریلااات سااالم ،بیکاااری و فقاار و وجااود اعتیاااد در بااین بسااتگان یااا
اطرافیان فرد نقش مهمی در مبتالشدن افراد به اعتیاد داشتهاناد (باباایی فارد و دیگاران8098 ،
80ا .)12

پرسشهای پژوهش
در این پژوهش یافتن پاسخ پرسشهاای زیار ماورد نظار پژوهشاگر باوده اسات  .8آیاا باین
اعتیاد به مواد مخدر در بین معتادان متأهل شهر آران و بیدگل و و عیت اقتصاادیا اجتمااعی
آنهااا رابطااه وجااود دارد ؛  .2عاادم موفقیاات اجتماااعی (شکساات افااراد معتاااد در دسااتیابی
به اهداف اجتماعیِ مطلوب و مورد تأیید جامعه) ،باه چاه میازان در گارایش باه اعتیااد ماؤثر
بوده است ؛  .0آیا عف ارتباطات خاانوادگی ،یاا بیگاانگی نسابت باه خاانواده ،در گارایش
به اعتیاد تأثیر داشاته اسات ؛  .1آیاا و اعیت اوقاات فراغات افاراد در باروز اعتیااد در باین
آنها مؤثر است ؛ به بیان دیگر ،آیا فقدان فر تها و امکانات کافی برای گذران اوقات فراغت
در گرایش افراد به اعتیاد تأثیر دارد ؛  .5و عیت دوساتیاابی افاراد باه چاه میازان در باروز
اعتیاد نقش دارد ؛ به بیان دیگر ،آیا دوستان و اطرافیان فارد مایتوانناد او را باه سامت اعتیااد
سوق دهند
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مبانی و چهارچوب نظری
امروزه این اعتقاد وجود دارد که بهدلیل پیچیدگی پدیدههای اجتمااعی ،هایچیاك از نظریاههاا
بهتنهایی قدرت تبیین انلرافات را ندارند بلکه فقط در ورتی که مجمو اینها در کناار هام
قرار گیرند میتوانند انلرافات را بهدقت بررسی و شناساایی کنناد .ارفنظار از اینکاه یاك
آسیب اجتماعی ،همچون اعتیااد ،از چاه دیادگاهی بررسای شاود ،معماو ًال در بررسای نهاایی
باید کلیة عوامل مؤثر بر اعتیاد مد نظر قرار گیارد .در اینجاا برخای نظریاات مهام مرباوط باه
انلرافات اجتماعی را بهطورمختصر مطرح میکنیم واز آنها برای تبیین پدیادة اعتیااد اساتفاده
خواهیم کرد
 .1نظرية مرتون دربارة انحراف اجتماعی :رابارت مرتاون علات انلرافاات اجتمااعی را
شرایط ساختی جامعه میداند .او معتقد است دو ساخت اساسی در جامعه وجود دارد اهاداف
نهادهشده ،و وسایل نهادهشده؛ به نظر مرتون ،جامعه مجموعهای از اهداف را باهمنزلاة اهاداف
مقبول تعریف میکند و افراد جامعه نیز مجازند در راستای رسیدن به آن اهداف تالش کنند .اما
ممکن است جامعه وسایل رسیدن به آن اهداف را برای افراد فراهم نکرده باشد .درنتیجه ،نباود
تطابس بین اهداف و وسایل موجب بروز انلراف و ناهنجاری در جامعه میشود .به نظر مرتاون
چهار تیپ مناسكگرا یا شعائرگرا ،انزوا طلاب ،ناوآور یاا بادعتگارا و انقالبای یاا شورشای
در کنار همنوایان معلول شرایط جامعه و برخورد این دو ساخت هستند .یکپارچگی و انساجام
در جامعه ناشی از وجود تعادل بین این دو سااخت اساسای جامعاه اسات؛ اماا اگار اهاداف و
ارزشهای نهادیشده ،مانند منزلت و ثروت ،در جامعه تبلیغ شود ،اما وسایل دسترسی باه ایان
اهداف وجود نداشته باشد ،تیپهای مختلف شخصیتی بروز و ظهور مییابند (توسالی8011 ،؛
دیس سروستانی 11 8011 ،؛ ابادینسکی282 8011 ،ا  .)280در رویکرد مرتاون ،انلاراف از
شخصیتهای مر ی ناشی نمیشود و یك مسئلة خاص فردی به شمار نمیآید ،بلکه باهمنزلاة
امری اجتماعی و برخاسته از ساخت اجتماعی در نظر گرفته میشود (ملسنی تبریازی8010 ،
32ا .)30
یکی از نظریاتی که با نظریة آناومی مرتاون تشاابه دارد و مایتاوان از آن در تبیاین اعتیااد
استفاده کرد نظریة ملرومیت نسبی است .این نظریه توسط جودیس باالو و پیتار باالو مطارح
شده است .آنها در تدوین این نظریه ،مفاهیمی را از نظریة آناومی باا مفااهیمی از مادلهاای
بیسازمانی اجتماعی ترکیب کردهاند .طبس نظر آنها ،افراد طبقات پاایین ممکان اسات هنگاام
مقایسة شرایط زندگی خود با افراد ثروتمند ،احساس ملرومیت کنند .این احساس ملرومیات
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منجاار بااه احساااس ب ایعاادالتی و نار ااایتی ماایشااود و باایاعتمااادی را در آنهااا پاارورش
میدهد .درنتیجه راه پیشرفت آنها از طریس معیارهاای مشارو مسادود مایشاود و احسااس
ناتوانی را در آنها به وجود میآورد ،که نتیجة آن دشمنی و پرخاشگری ،و سرانجام خشاونت،
جااارم و بزهکااااری خواهاااد باااود (مباااارکی ،11 8010 ،نقااالشاااده در ،8098/88/21
 .)http://mehdieliasiankalat.blogfa.comدر ایاان راسااتا ،باارای تللیاال مساائلة اعتیاااد در
جامعااة آماااری پااژوهش از منظاار تئااوری مرتااون ،جااودیس بااالو و پیتاار بااالو ،بایااد چنااین
جامعااهای را از بعااد تلییاار ارزشهااا از ساانتی و مااذهبی بااه ارزشهااای ماادرن مااورد توجااه
قرار داد .در کناار ایان مسائله ،تبلیاغ مصارفگرایای ،ناابرابریهاای شادید اقتصاادی ،رشاد
روزافزون فقر و ارزشمندشدن ثروت در جامعه ،تلییر نظام ارزشی جامعه را تشدید کرده است.
در این شرایط تأکید بر اهدافی که وسایل دسترسی به آنها بهطور قانونی فراهم نیست ،نه فقط
فردفرد انسانها ،بلکه کل نظام اجتماعی را دچار آشفتگی میکند و بستر را بارای ظهاور رفتاار
انلرافی فراهم میآورد.
 .2نظرية سازگاري بروس الكساندر :بروس الکساندر 8وابستگی بیاختیار به مواد مخادر
را در مقابل مصرف سرسری یا تفننی در نظر میگیرد .رفتار معتاد تالشی است برای رویاارویی
با شکست در دستیابی به انوا تأیید اجتماعی ،همچون شایستگی ،اعتماد باه نفاس و اساتقالل
شخصی ،است .طبس این رویکرد ،شخصی که در هماهنگی با دیگران و ساختار اجتماعی موفس
است ،در معرض خطر وابستگی به مواد مخدر قرار نمایگیارد (ساام آرام و همکااران8011 ،
 .)29به نظر الکساندر ،برای معتاد ،وابستگی به مواد بهمنزلة یك استراتژی برای تلار وی در
موقعیتهای رقابتی به خدمت گرفته میشود .ایان مادل در مقابال مادلی قارار مایگیارد کاه
وابستگی به مواد را بیماری تلقی میکند ،زیرا این دیدگاه معتاد را بهمنزلاة شاخا ساالمی در
نظر میگیرد که مشکل جسمی و روانی ندارد و فقط از نظر اجتمااعی شکساتخاورده اسات.
براساس این دیدگاه ،معتاد در کنترل ماواد مخادر نیسات ،یاا حتای ماواد را بایاراده مصارف
نمیکند ،یعنی رفتار فرد ارادی و اختیاری است ،اگرچه ممکن است در سطح خودآگااه نباشاد
(ابادینسکی285 8011 ،ا  .)283با استفاده از چنین رویکردی ،فرض ما در ایان پاژوهش ایان
است که عدم موفقیت اجتماعی معتادان جامعة آماری پژوهش نقش مهمی در رویآوردن آنها
به اعتیاد داشته است.
 .3رويكرد کنترل اجتماعی :به نظر تراوس هرشی ،پیوند میان فرد و جامعه مهمترین علت
1. B. Alexander
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همنوایی و عامل ا لی کنترل رفتارهای فردی است و عف این پیوند یا نبود آن علت ا الی
کجرفتاری است .براساس این رویکرد ،جوانانی که روابط ملکمی با والدین و مدرساه دارناد،
کمتر درگیر رفتار مجرمانه میشوند .میزان تعهاد باا قیاد و بنادهای درونای و بیرونای تعیاین
میشود .کنترل بیرونی شامل نبود تأیید اجتماعی است که با حوزة عماومی و یاا بایاعتناایی و
ترس از تنبیه ارتباط دارد .کنترل درونی به سوپراگو یا همان فراخود ،کاه احسااس گنااه را باه
وجود میآورد ،بازمیگردد .مصرف بیرویة مواد مخدر و یا ارتکااب هرگوناه جارم در دوران
اولیة رشد یا رفتارهای نابهنجار والدین میتواند منجر به از بین باردن الزاماات درونای جامعاه
شود .براساس نظریة کنترل اجتماعی ،کجروان بسیارکم جامعهپاذیر شادهاناد و در ایان زمیناه
خانواده ،بهمنزلة واحد ا لی جامعهپذیر کردن ،کارکرد عیفی داشته است .بنابراین ،هم از نظر
روانشناختی و هم به للاظ جامعهشناختی ،کنترل درونی متأثر از خانواده است ،به این معنا کاه
رابطة جوانان و نوجوانان به مواد مخدر یا هر جارم دیگار همبساتگی شادیدی باا بیگاانگی از
خانواده دارد ( دیس سروستانی52 8011 ،ا 50؛ ساام آرام و همکااران29 8011 ،؛ کااپالن و
سادو 889 8011 ،ا  .)821تنها خانوادههای با فرهنگهای مستلکم میتوانند بهطور اساسای
از مصرف مواد جلوگیری کنناد؛ پژوهشاگران در مطالعاات زیاادی درباارة نیاروی پیونادهای
خانوادگی و رفتار مخاطرهآمیز جوانان ،دریافتند انسجام خانوادگی همبستگی معنادار و معکوس
با بزهکاری ،از جمله مصرف مواد مخدر ،دارد .در این پژوهش نیز فرض ما بر ایان اسات کاه
یکی از عوامل مهم گرایش افراد به اعتیاد عف ارتباطات خانوادگی آنها ،یاا بیگاانگی آنهاا
نسبت به خانوادهشان است.
8

 .4نظرية تري واستر :تری واستر ( )8913معتقد است شرو مصرف مواد مخدر باهطاور
کامل وابسته به ارتباط با همساالن است .به نظار واساتر ،اولاین منباع ارتبااط باا ماواد مخادر
معمااوالً یااك دوساات اساات؛ مصاارفکنناادة معمااولی اولااین ماازة تعااارف مااواد را از سااوی
معتادان تازهکار دریافت میکند و سپس در پی مالقات دوساتی باه ارتبااط مساتمر و مصارف
مساتمر مایانجاماد؛ درنهایاات ممکان اسات مصاارف مساتمر در یاك مقطااع زماانی ،بناا بااه
دالیاال فیزیولو یااك و جساامانی ،بااه تزریااس مااواد مخاادر بینجامااد .در ایاان زمینااه بااهویااژه،
ادوین ساترلند 2معتقد است که افاراد باه ایان علات کاجرفتاار مایشاوند کاه تعاداد رواباط
انلرافی آنان بیش از روابط غیرانلرافیشان است .این تفاوت تعامل افراد با کسانی که ایدههای
1.T. Waster
2.E. Sutherland
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کجرفتارانه دارند نسبت به افرادی که از ایدههای همنوایانه برخوردارند...علت ا لی کجرفتاری
آنهاست ( دیس سروستانی .)11 8011 ،براساس چنین رویکردی ،فرض ما در ایان پاژوهش
این است که دوستیابی نادرست نقش مهمی در گرایش افراد جامعة آمااری باه اعتیااد داشاته
است.
 .5نظرية اوقات فراغت :باه اعتقااد زیمال ،در فرهناگ مادرن و در روناد تااریخ جدیاد
آزادی فزایناادة فاارد از بناادهای وابسااتگی شاادید اجتماااعی و شخصاای ظهااور مااییابااد.
ورتهای فرمانادهی و فرماانبری نیاز خصالت تاازهای باه خاود مایگیارد و هایچ فاردی
تلت چیرگی تام دیگران در نمیآیاد .در دنیاای مادرن اناوا گساتردهای از برناماههاا بارای
گذران اوقات فراغت وجاود دارد کاه باه فارد امکاان مایدهاد خاود و هویات شخصایاش
را از دیگران متمایز سازد .بر این مبناا ،هار کاس بارای متماایزشادن روش خا ای در پایش
میگیرد .فرد در این فضا میکوشد تا از جریانهاای یکنواخات زنادگی روزاناه بیارون رود و
در قلماارو فعااالیتی بااا قواعااد ویااژه گااام نهااد .بنااابراین ،در جوامااع ماادرن فاارد در قلماارو
اوقات فراغت ،جهان عقلگرا ،بوروکراتیك و افساونزدایای شاده را کناار ماینهاد و فر اتی
برای او فراهم میشود تا ملدودیتهای اجتمااعی را فراماوش کناد و باه کانش غیرهنجااری
دست زناد .از ایانرو ،ایان امکاان در باین آنهاا باه وجاود مایآیاد کاه در جریاان گاذران
اوقات فراغات ،مااجراجویی و تفاریح در معارض بزهکااریهاایی همچاون اعتیااد باه ماواد
مخدر قرار گیرند .اساساً یکی از نیازهاای اساسای جواناان تفاریح و پرکاردن اوقاات فراغات
بهطاور الیح اسات و اگار بارای هادایت و اساتفاده از ایان اوقاات درسات برناماهریازی
نشود ،می تواناد سابب باروز بزهکااری در باین جواناان شاود .پارکاردن اوقاات فراغات در
مراکز پرجمعیت فقیرنشین و حاشیهنشین از اهمیات بیشاتری برخاوردار اسات ،زیارا باهدلیال
تراکم جمعیت در خاانواده ،ملادودباودن فضاای خاناه و فرهناگ حااکم بار ایان مکاانهاا،
افراد ترجیح میدهناد اوقاات فراغات خاود را بیارون از خاناه بگذرانناد؛ در چناین شارایطی
نظااارت خااانوادگی کاامرنااگ ماایشااود؛ از ایاانرو ،فاارد در معاارض انااوا آساایبهااای
اجتماعی ،همچاون اعتیااد ،قارار مایگیارد ( .)http://forum.banianejavan.ir 8098/88/21باا
توجه به رویکرد یادشده ،فرض ما این است که یکی از عوامل گرایش افراد جامعاة آمااری باه
اعتیاد فقدان تفریلات سالم در ملیط پیرامونشان است.
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موفقیت در
جامعه

گرایش به
اعتیاد

دوستیابی
نادرست

پایگاه
اقتصادی -
اجتماعی
شكل  .1مدل نظري پژوهش :عوامل مؤثر بر گرايش به اعتياد

فرضیات پژوهش
در این پژوهش فرض بر این است که باین  .8فقادان اوقاات فراغات و تفریلاات ساالم.2 ،
عف ارتباطات خانوادگی یا بیگانگی از خانواده .0 ،شرایط نابسامان اقتصادیا اجتماعی افاراد
(پایگاه اقتصادیا اجتماعی افراد) .1 ،دوستیابی نادرست و  .5عدم موفقیت در جامعه و اعتیاد
رابطة معنادار وجود دارد .فر یات مذکور ،بهترتیب از نظریات زیمل ،هیرشی ،مرتون ،واستر و
ساترلند و الکساندر استخراج شدهاند .عالوه بر فر یات ا لی مذکور ،برخی فر یات فرعی و
کماهمیتتر نیز در این پژوهش آزموده خواهند شد؛ از جمله اینکه ،فرض ما این بوده است که
بین  .3جنسیت .1 ،ملل سکونت .1 ،شلل .9 ،سن .83 ،تعداد افراد خانوار .88 ،درآمد ،و .82
تلصیالت افراد و اعتیاد آنها رابطه وجود دارد.
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روش پژوهش
در بخش نظری این پژوهش از روش اسنادی و در بخش تجربی آن از روش پیمایشی استفاده
شده است .جامعة آماری این پژوهش معتادان شهر آران و بیدگل بوده است ،که جمعیت آنها،
براساس اطالعات ستاد مبارزه با مواد مخدر و حفاظت اطالعات نیروی انتظامی شهرستان آران
و بیدگل در سال  ،8019بالغ بر  8133نفر بوده است ،که از این تعداد حدود  8033نفر مرد و
بقیه زن بودهاند .در این پژوهش روش نمونهگیری به ورت ترکیبی از نمونهگیری قضاوتی و
نمونهگیری طبقهبندی شده بوده است .در تعیین حجم نمونه نیز از فرمول کوکران استفاده
کردهایم .پس از انجام عملیات آماری ،عدد  033بهمنزلة حجم نمونه به دست آمد .در این
پژوهش برای گردآوری دادهها از پرسشنامه و برای تجزیه و تللیل آنها از نرمافزار آماری
 SPSSاستفاده شده است؛ دادههای این پژوهش از دیماه تا اسفندماه  8019گردآوری شدهاند.
بهمنظور سنجش پایایی ابزار پژوهش (پرسشنامه) نیز از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شده
است .از آنجا که همة رایب بهدستآمده برای شاخاهای پژوهش باالتر از  3/33بودهاند،
میتوان نتیجه گرفت که ابزار پژوهش اعتمادپذیر هستند (درمجمو  ،میزان میانگین آلفای
کرونباخ (پایایی) پرسشنامه  3/11بوده است).

شاخصهای اصلی پژوهش و تعریف مفهومی و عملیاتی آنها
در زیر تعریف مفهومی شاخاهای پژوهش ارائه شده و در جدول 8نیز گویههاای آنهاا ،کاه
معادل تعریف عملیاتی شاخاها هستند ،آورده شده است
 .8اعتیاد به مواد مخدر در این پژوهش ،منظور از اعتیاد ،وابستگی بها حاداقلا اساتفاده از
یکی از مواد مخدر مورد نظر در این پژوهش است؛ .2شارایط نابساامان اقتصاادیا اجتمااعی
شرایطی است که در آن اشخاص آن قدر دارایی ندارند که حداقل اساتاندارد ساالمت و بقاا را
داشته باشند؛ .0ارتباطات خانوادگی عیف هنگامی که تعهد فرد باه خاانواده کااهش یافتاه و
روابط ملکمی با والدین وجود نداشته باشد ،بین فرزندان و والدین جدایی افتااده و درنتیجاه،
کنترل افراد خانواده کاهش مییابد؛ .1دوستیابی نادرست معاشرت ناآگاهانه ،اعام از رفات و
آمد با افراد نا الح و شرکت در جلسههای غیرمتعارف موجب یاافتن دوساتان نابااب خواهاد
بود؛  .5فقدان اوقات فراغت عبارت است از زمانهای خارج از برنامة کاری و تلصایلی یاك
فرد که الزمة آن تفریح و سرگرمی است؛  .3عدم موفقیت اجتماعی به کاهش فراگرد اجتماعیشدن
اطالق میشود ،یعنی کاهش تأیید اجتماعی و اعتماد به نفس به علت عدم دستیابی باه اهاداف
مورد نظر در جامعه.
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جدول .1شاخصهاي اصلی پژوهش و گويههاي شاخصها
شاخاهای ا لی پژوهش
اعتیاد به مواد مخدر
و عیت اقتصادیا اجتماعی

ارتباطات خانوادگی

دوستیابی

گذران اوقات فراغت

موفقیت اجتماعی

گویههای شاخاها
 .8تریا ؛  .2هروئین؛  .0شیرة تریا ؛  .1حشیش؛  .5کرا ؛  .3شیشه؛ .1
سیگار؛  .1مشروبات الکلی.
 .8تلصیالت؛  .2درآمد ماهیانه؛  .0و عیت شللی؛  .1قیمت تقریبی منزل
مسکونی؛  .5قیمت تقریبی اتومبیل شخصی.
 .8در خانوادة ما والدینم با هم میمی هستند؛  .2در خانوادة ما بین فرزندان
خانواده با والدین میمیت وجود دارد؛  .0در خانوادة ما فرزندان با هم
میمی هستند؛  .1اکيراً اعضای خانوادة ما بر سر هر مسئلهای مشاجره دارند؛
 .5در خانوادة ما به اعضای آن توجه کافی میشود؛  .3در خانوادة ما ،در
ورت مشاجره ،یکی از اعضای خانواده طرد میشود؛  .1در خانوادة ما ،در
ورت بروز مشکل ،با والدینم مشورت میکنیم.
 .8دوستان من تلصیالت پایین دارند؛  . 2دوستان من کمتر به اعتقادات دینی
پایبند هستند و اغلب به آن عمل نمیکنند؛  .0بیشتر دوستان من معتاد به مواد
مخدر بودهاند؛  .1بیشتر دوستان من سابقة سرقت دارند؛  .5من با دوستان
قاچاقچی مواد مخدر سروکار دارم؛  .3دوستان من بیشتر بچههای طالق
هستند.
 .8اوقات فراغت خود را در پار به سر میبردم؛  .2در اوقات فراغت خود
به سینما میرفتم؛  .0در اوقات فراغت خود ورزش میکردم؛  .1در اوقات
فراغت خود روزنامه و مجله میخواندم؛  .5در اوقات فراغت به تماشای
تلویزیون میپرداختم؛  .3در اوقات فراغت به شبنشینی با دوستانم
میپرداختم؛  .1اوقات فراغت را با خانواده سپری میکردم.
 .8همسایگان تا چه اندازه برای شما احترام قائلاند ؛  .2دوستانتان تا چه
اندازه برای شما احترام قائلاند ؛  .0اعضای خانوادة شما تا چه اندازه برای
شما احترام قائلاند ؛  .1تا چه اندازه در بین دوستان خود نفوذ دارید ؛  .5تا
چه اندازه در بین افراد خانواده نفوذ دارید ؛  .3قدرت تأثیرگذاری شما در بین
افراد جامعه در چه سطلی است ؛  .1تا چه حد به همسری که او را
میخواستید و عاشقش بودید رسیدهاید ؛  .1تا چه حد به شلل خود عالقمند
هستید

تجزیه و تحلیل اطالعات و یافتههای پژوهش
 .1مشخصات عمومی پاسخگویان
جنسییيت :از  033نفاار پاسااخگویااان ایاان پااژوهش 213 ،نفاار (90/0در ااد) ماارد و  23نفاار
(3/1در د) زن بودهاند؛
سن :دامنة سنی پاسخگویان بین  81تا  10سال است .بیشترین فراوانی مربوط به گروه سنی 81
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تا  03سال (با فراوانی  809نفر) و کمترین فراوانی مربوط به گاروه سانی  53تاا  10ساال (باا
فراوانی  01نفر) بوده است .در گروه سنی  55-01سال نیز  821نفر قرار دارند.
وضعيت سكونت :از  033پاسخگاوی ایان پاژوهش 05 ،نفار در روساتا و  235نفار در شاهر
سکونت داشتهاند؛
تعداد افراد خانوار :خانوادة  881نفر از پاسخگویان 8ا  0نفر ،خانوادة  853نفر (52در اد) از
پاسخگویان 1ا  3نفر ،خانوادة  23نفر از پاسخگویان 1ا  83نفر جمعیت داشته است؛
وضعيت شغلی :از  033نفر پاسخگوی این پژوهش 205 ،نفر (11/0در اد) شااغل و  38نفار
(23/0در د) بیکار بودهاند؛ در این زمینه  1نفر از پاسخگویان پاسخ ندادهاند.

 .2توصیف متغیرهای اصلی پژوهش :جدولهای یکبعدی
 .1 .2مقطع تحصیلی ،وضعیت اشتغال و میزان درآمد پاسخگویان
جدول .2توزيع فراوانی پاسخگويان برحسب مقطع تحصيلی ،وضعيت اشتغال و ميزان درآمد
مقطع

و عیت

فراوانی

در د

بدون
سواد

85

%5

کارگر

ابتدایی

11

%83

کارمند

23

راهنمایی

99

%00

بازنشسته

85

%5

دیپلم

91

%02/0

آزاد

810

%11/1

کاردانی

23

%1/1

بیکار

13

%85/0

کارشناسی

82

%1

دادههای
اظهارنشده

1

%8/0

2

%3/1

جمع

033

%833

8
033

%3/0
%833

تلصیلی

کارشناسی
ارشد
دکترا
جمع

اشتلال

فراوانی

در د

33

%22
%1/1

میزان درآمد
 033تا 533
هزار تومان
 533تا 133
هزار تومان
 133تا 933
هزار تومان
باالتر از 933
هزار تومان
دادههای
اظهارنشده
جمع

فراوانی

در د

11

%29/0

18

%21

09

%80

01

%88/0

51

%89/0

033

%833

جدول باال نشان میدهد که بخش مهمی از پاسخگویان (13/0در د) تلصایالت دیاپلم و
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پایینتر دارند و فقط 80/1در د از آنها تلصیالت دانشگاهی دارناد .از نظار شاللی ،بخاش
مهمی از پاساخگویاان شالل آزاد دارناد یاا کارگرناد .فقاط تعاداد کمای از آنهاا کارمندناد؛
85/0در د از آنها نیز بیکار بودهاند .درمجمو  ،مشاغل معتاادان را مایتاوان در ردة مشااغل
پایین به للاظ اقتصادی و اجتمااعی قارار داد .از نظار درآماد ،بایش از نیمای از پاساخگویاان
(53/0در د) درآمد کمتر از  133هزار تومان دارند؛ فقط  01نفر (88/0در د) از آنها درآماد
باالی  933هزار تومان داشتهاند.

 .2 .2نوع مواد مخدر مصرفی و میزان مصرف مواد مخدر در بین پاسخگویان
جدول .3توزيع فراوانی پاسخگويان برحسب نوع مواد مخدر مصرفی و ميزان مصرف مواد مخدر
نو مواد مخدر مصرفی

میزان مصرف مواد

فراوانی

در د

تریا

831

%01/1

خیلی کم

حشیش

12

%81

کم

89

شیرة تریا

03

%82

تا حدودی

81

%5/1

هروئین

01

%88/0

زیاد

11

%81/1

کرا

01

%88/0

خیلی زیاد

289

%10

شیشه

29

%9/3

جمع

033

%833

مشروبات الکلی

80

%1/0

بدون پاسخ

1

%2/1

جمع

033

%833

مخدر

فراوانی

در د

8

%3/0
%3/0

بیش از یك سوم معتادان تریا مصرف میکنند؛ مصرف حشیش ،شایرة تریاا  ،هاروئین،
کرا و شیشه ،بهترتیب ،در رتبههای بعدی قرار مایگیرناد .کمتارین مصارف ماواد مخادر و
غیرمجاز مربوط به مصرف مشروبات الکلی است .از نظر میازان مصارف ماواد مخادر ،بخاش
مهمی از پاسخگویان ،یعنی 11/1در د از آنها ،در سطح زیاد و خیلی زیاد مواد مخدر مصرف
میکنند؛ در این زمینه فقط تعداد کمی از آنها مصرف کم و خیلی کم دارند (3/3در د).
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 .3توصیف متغیرهای اصلی پژوهش :جدولهای دوبعدی
جدول .4رابطة بين متغيرهاي مستقل و متغير وابسته (گرايش به اعتياد)
آمارهها

Somers' d

Sig.

شرایط نابسامان اقتصادی  -اجتماعی

3/021

3/333

عدم موفقیت اجتماعی

3/293

3/333

دوستیابی نادرست

3/220

3/333

ارتباطات خانوادگی عیف

3/801

3/332

فقدان تفریلات سالم

3/315

3/330

متلیرهای پژوهش

دادههای جدول باال نشان میدهد کاه باین شارایط نابساامان اقتصاادی  -اجتمااعی ،عادم
موفقیت اجتماعی ،دوستیابی نادرست ،ارتباطات خانوادگی عیف و اعتیاد رابطاة معناادار و
مستقیم وجود دارد .بین متلیرهای فقدان تفریلات سالم و اعتیاد رابطة معناادار وجاود نداشاته
است .شایان یادآوری است که سطح سنجش در آزمونهای فوق سطح سنجش رتبهای باوده و
در این آزمونها از آمارههای  dسامرز و سطح معناداری آنها استفاده شده است.

 .4آزمون فرضیات پژوهش
در این بخش از پژوهش تللیالهاای دو متلیاره انجاام شاده اسات ،و باا اساتفاده از برخای
آزمونهای آماری مهم ،همچون آزمون ریب همبستگی پیرسون ،آزمون  ،Tآزمون  ،Fو سطح
معناداری آنها ،فر یههای پژوهش را بررسی کردهایم.
 .1.4آزمون رابطة بين ميزان گرايش به اعتياد و جنسيت :آزمونهای آماری نشان میدهند
که بین جنسیت و میزان گرایش به اعتیاد رابطة معنادار وجود دارد .مقدار )11/342( Tو ساطح
معناداری همبستگی آن ( )3/333نشاندهندة وجود رابطاة معناادار باین ایان دو متلیار اسات.
بهطورکلی ،میاانگین گارایش باه اعتیااد در باین زناان  1/053و در باین ماردان  1/518اسات.
درنتیجه ،مالحظه میشود که میزان گرایش مردان به اعتیاد بیشتر از گرایش زنان است.
 .2.4آزمون رابطة بين ميیزان گیرايش بیه اعتيیاد و شیغل :مقادار  )1/428( Fو ساطح
معناداری همبستگی آن ( )3/333نشاندهندة وجود رابطاة معناادار باین ایان دو متلیار اسات.
میانگین گرایش به اعتیاد در بین افراد شاغل  1/503و در بین افاراد بیکاار  1/319باوده اسات.
درنتیجه ،مالحظه میشود که افراد بیکار نسبت به افراد شاغل گرایش بیشتری به اعتیاد دارند.
 .3.4آزمون رابطة بين ميزان گرايش به اعتياد و محل سكونت :مقدار )1/533( Fو سطح
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معناداری همبستگی آن ( )3/353رابطة معنادار بین ایان دو متلیار را نشاان مایدهاد .میاانگین
گرایش به اعتیااد در باین معتاادان شاهری  1/528و در باین معتاادان روساتایی  1/129اسات.
در نتیجه ،مالحظه میشود که افراد روستایی نسبت به افراد شهری گارایش بیشاتری باه اعتیااد
دارند.
جدول .5نتايج آزمونهاي روابط ميان متغيرهاي مستقل و متغير وابسته (گرايش به اعتياد)
ریب

سطح

شدت

نتایجة

نو تأثیر بر متلیر

همبستگی

معناداری

رابطه

نهاایی

وابسته

آزمون و نتیجة آن

پیرسون

همبستگی

آزمون

در تللیل مسیر

دوستیابی نادرست

3/032

3/333

قوی

وجود رابطة معنادار

تأثیر مستقیم

ارتباطات خانوادگی عیف

3/222

3/333

قوی

وجود رابطة معنادار

تأثیر مستقیم

تلصیالت

-3/891

3/338

قوی

درآمد

-3/830

3/335

قوی

عدم موفقیت اجتماعی

3/850

3/331

قوی

شرایط نابسامان اقتصادی –

3/823

3/329

متوسط

متلیرهای پژوهش

و مستقیم
و مستقیم
وجود رابطة معنادار

فاقد تأثیر

وجود رابطة معنادار

فاقد تأثیر

و معکوس
و معکوس
وجود رابطة معنادار

فاقد تأثیر

و مستقیم

اجتماعی

وجود رابطة معنادار

فاقد تأثیر

و معکوس

تعداد افراد خانوار

3/321

3/300

-

عدم رابطة معنادار

فاقد تأثیر

فقدان تفریلات سالم

-3/331

3/253

-

عدم رابطة معنادار

فاقد تأثیر

سن

3/302

3/511

-

عدم رابطة معنادار

فاقد تأثیر

 .4.4آزمون رابطة بين ميزان گرايش به اعتياد و سن :نتایج آزمون پیرسون نشان مایدهاد
که بین دو متلیر سن و گرایش به اعتیااد رابطاة متقابال وجاود نادارد .در ایان آزماون میازان
همبستگی پیرسون  3/302و سطح معناداری آن  3/511بوده است .درنتیجه ،سن در گرایش باه
اعتیاد نقشی نداشته است.
 .5.4آزمون رابطة بين گرايش به اعتياد و تعداد افراد خانوار :دادههای جدول بااال نشاان
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میدهد که بین تعداد افراد خانوار و گرایش به اعتیاد رابطة معنادار وجود ندارد .در این آزماون
میزان همبستگی پیرسون  3/321و سطح معنااداری آن  3/300باوده اسات .درنتیجاه ،مالحظاه
میشود پرجمعیتبودن یا کمجمعیت بودن خانواده تأثیری در گرایش به اعتیاد ندارد.
 .6.4آزمون رابطة بين گرايش به اعتياد و درآمید :باین ایان دو متلیار رابطاة معناادار و
معکوس (با احتمال 99در د) وجود دارد .در این آزمون میازان همبساتگی پیرساون  3/830و
سطح معناداری آن  3/335بوده است به موازات پایینبودن میزان درآمد ،میزان گرایش به اعتیاد
نیز افزایش مییابد.
 .7.4آزمون رابطة بين گرايش به اعتياد و تحصيالت :بین تلصیالت و گرایش باه اعتیااد
رابطة معنادار و معکوس (با احتمال 99در د) وجاود دارد .در ایان آزماون میازان همبساتگی
پیرسون  - 3/891و سطح معناداری آن  3/338بوده است .درنتیجه ،مالحظاه مایشاود کاه باه
موازات پایینبودن میزان تلصیالت ،میزان گرایش به اعتیاد نیز افزایش مییابد.

 .8.4آزمون رابطة بين گرايش به اعتياد و شرايط نابسامان اقتصادي – اجتماعی :بین این

دو متلیر رابطة معنادار وجود دارد .در این آزماون میازان همبساتگی پیرساون  3/823و ساطح
معناداری آن  3/329بوده است به موازات افزایش نابسامانی در و عیت اقتصاادی و اجتمااعی
خانواده ،گرایش به اعتیاد نیز افزایش مییابد.
 .9.4آزمون رابطة بين گرايش به اعتياد و ارتباطات خانوادگی ضعيف :بین این دو متلیر
رابطة معنادار و مستقیم وجود داشته است .در این آزمون میازان همبساتگی پیرساون  3/222و
سطح معناداری آن  3/333بوده است .باه بیاان دیگار ،باه ماوازات افازایش اعف ارتباطاات
خانوادگی ،گرایش به اعتیاد نیز افزایش پیدا میکند.
 .11.4آزمون رابطة بين گرايش به اعتياد و دوستيابی نادرست :باین دو متلیار ماذکور
رابطة معنادار و مستقیم وجود داشته است .در این آزمون میازان همبساتگی پیرساون  3/032و
سطح معناداری آن  3/333بوده است .درنتیجه ،مالحظه میشود که دوستیابی نادرسات تاأثیر
مستقیم بر گرایش افراد جامعة آماری پژوهش به اعتیاد دارد.
 .11.4آزمون رابطة بين گرايش به اعتياد و فقدان تفريحات سالم :بین فقادان تفریلاات
سالم و گرایش به اعتیاد رابطهای وجود ندارد .در این آزمون میزان همبستگی پیرسون - 3/331
و سطح معناداری آن  3/253بوده است .درنتیجه ،فقدان تفریلات در گارایش باه اعتیااد افاراد
جامعة آماری مؤثر نبودهاند ،بلکه عوامل دیگری در این زمینه نقش مهمتر داشتهاند.
 .12.4آزمون رابطة بين گرايش به اعتياد و عدم موفقيت اجتمیاعی :باین عادم موفقیات
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اجتماعی و گرایش به اعتیاد رابطة معنادار و مستقیم وجود دارد .در این آزمون میزان همبستگی
پیرسون  3/850و سطح معناداری آن  3/331بوده است .درنتیجه ،عادم موفقیات اجتمااعی ،یاا
شکست در حوزههای اجتماعی ،نقش مهمی در گرایش به اعتیاد داشته است.

تحلیل چندمتغیره و تحلیل مسیر
یکی از رایجترین روشهایی که از طریس آن میتوان میزان تأثیر خالا متلیرهاای مساتقل بار
متلیر وابسته را برآورد کرد روش رگرسیون است .روش رگرسیون همچنین نشان میدهاد کاه
آیا میان خود متلیرهای مستقل همبستگی وجاود دارد یاا خیار (ماولر و دیگاران299 8011 ،ا
 .)001عالوه بر این ،از رگرسایون بارای پایش بینای یاك پدیاده در آیناده اساتفاده مایشاود
(ساروخانی .)838 8013 ،بدین منظور در این پژوهش چهار متلیر مستقل پژوهش ،کاه رابطاة
معنادار با متلیر وابستة پژوهش داشتند ،انتخاب شد و با استفاده از روش رگرسیون گامبهگاام

8

چگونگی روابط میان آنها و متلیر وابستة پاژوهش و همچناین رواباطي میاانِ خاودي متلیرهاایِ
مستقلِ پژوهش ارزیابی شد .آمارهای که میزان تأثیر خالا متلیرهای مستقل بر متلیر وابسته را
نشان میدهد بتا 2است که از جدول رایب استخراج میشود.
جدول .6عناصر اصلی تحليل چندمتغيره به روش گامبهگام براي پيشبينی گرايش به اعتياد
مراتب ورود

متلیرهای واردشده

R

R2

 R 2تعدیلشده

گام اول

دوستیابی نادرست

3/038

3/398

3/311

3/131

گام دوم

ارتباطات خانوادگی

3/013

3/823

3/881

3/155

متلیرها

اشتباه
استاندارد

عیف

از میان چهار متلیر مستقلی که رابطة معنادار باا متلیار وابساتة پاژوهش داشاتهاناد ،یعنای،
دوستیابی نادرست ،ارتباطات خانوادگی عیف ،شرایط نابسامان اقتصادی  -اجتماعی و عدم
موفقیت اجتماعی ،دو متلیر ،یعنی دوستیابی نادرست و ارتباطاات خاانوادگی اعیف تاأثیر
مستقیم بر متلیر وابسته داشتهاند .براساس جدول مذکور ریب همبستگی چندمتلیاره ( )Rدر

گام دوم  3/013است .ریب تعیین ( )R 2به دستآمده در گام دوم نیز نشان مایدهاد کاه دو
1. Stepwise
2. Beta
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متلیر وارد شده به معادله در مجمو میتوانند حدود 82( 3/82در د) از واریانس گارایش باه
اعتیاد را پیشبینی یا تبیین کنند .به عبارت دیگر ،متلیرهای مذکور در مقایسه با دیگر متلیرهای
پژوهش بیشترین تأثیر را بر متلیر وابسته دارند.
جدول .7عناصر متغيرهاي درون معادله براي پيشبينی گرايش به اعتياد در گام دوم
نام متلیر
دوستیابی نادرست

B
3/301

ارتباطات خانوادگی عیف

3/309

Sig. = 3/333

2

Beta
3/213

T
1/118

)Sig. (T
3/333

3/812

0/831

3/333
= R 3/013

R = 3/823

جدول باال نشان میدهد که از میان چهار متلیر مستقل ،تنها دو متلیار توانساته اسات وارد
معادلة رگرسیونی شود و متلیرهای دیگر همبستگی کافی با متلیر وابسته نداشتهاند کاه بتوانناد
وارد معادلة رگرسیونی شوند ،به همین دلیل از معادله خارج شدهاند.
جدول .8عناصر متغيرهاي خارج از معادله براي پيشبينی گرايش به اعتياد در گام دوم
همبستگی

T

)Sig. (T

8/353

3/399

8/501

3/825

ردیف

نام متلیر

8

شرایط نابسامان اقتصادی – اجتماعی

3/393

2

عدم موفقیت اجتماعی

3/319

جزئی

جدول باال نشان میدهد که از میان متلیرهای خارج از معادله ،دو متلیار شارایط نابساامان
اقتصادی  -اجتماعی و عدم موفقیت اجتماعی تأثیر غیرمستقیم بار متلیار وابساته (گارایش باه
اعتیاد) دارند .به عبارت دیگر ،متلیرهای خارج از معادلة رگرسایونی در مقایساه باا متلیرهاای
درون معادلة رگرسیونی تأثیر کمتری بر متلیر وابسته دارند .شکل عمومی رگرسیون چهارمتلیرة
بهدست آمده با توجه به عملیات رگرسیون گامبهگاام و دادههاای آن بارای پایشبینای (تبیاین)
گرایش به اعتیاد به ورت زیر است .این معادلاة رگرسایونی نشاان مایدهاد کاه مهامتارین
متلیرهایی که میتوان به واسطة آنها گرایش به اعتیااد را پایشبینای (تبیاین) کارد باه ترتیاب
عبارتاند از دوستیابی نادرست و ارتباطات خانوادگی عیف.
Y= 3/293

(ارتباطات خانوادگی عیف) ( + 3/812دوستیابی نادرست) + 3/213
تللیل مسیر 8نیز یکی از روشهای پیشرفتة آماری است که نشاندهندة چگونگی تاأثیرات

1. Path Analysis
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علّی متلیرهای مستقل بر متلیر وابسته و همچنین تأثیر متلیرهای مستقل بر یکدیگر است .ایان
روش هم میزان تأثیر مستقیم متلیرهای مستقل و هم تأثیر غیرمستقیم آنها بر متلیار وابساته را
نشان میدهد .برای ترسیم نمودار مسیر ابتدا رگرسیون گامبهگام اجرا شد و نتایج آن نشاان داد
که از میان چهار متلیر مستقل دارای رابطة معنادار با متلیر وابستة پژوهش ،فقط دو متلیر ،یعنی
دوستیابی نادرست و ارتباطات خانوادگی عیف ،همبستگی با متلیر وابسته دارناد .همچناین
میانِ خودي متلیرهای مذکور نیز همبساتگی وجاود دارد؛ بادین معناا کاه ارتباطاات خاانوادگی
عیف با دوستیابی نادرست همبستگی دارد و متلیر اول بار متلیار دوم تاأثیر دارد .باه بیاان
دیگر ،میتوان گفت یکی از مهمترین عواملی که بهطور غیرمستقیم بر اعتیاد مؤثر است اعف
ارتباطات خانوادگی است .برای ملاسبة میزان تأثیر غیرمستقیم یك متلیر بر متلیر وابساته بایاد
رایب تأثیر آن در هر مسیر را جداگانه ملاسبه کرد و سپس حا ل جماع آنهاا را باهمنزلاة
تأثیر غیرمستقیم متلیر مذکور بر متلیر وابسته ملسوب کرد .حا الِ جماعِ تاأثیراتي مساتقیم و
غیرمستقیم یك متلیر نشاندهندة تأثیر کل همان متلیر بر متلیر وابسته است.
جدول .9تأثير مستقيم و غيرمستقيم و تأثير کل متغيرهاي مستقل پژوهش بر گرايش به اعتياد
ردیف

نام متلیر

8

دوستیابی نادرست

3/213

2

ارتباطات خانوادگی عیف

3/812

تأثیر کل

تأثیر مستقیم

تأثیر غیرمستقیم
-

3/213

3/353

3/222

بهطورکلی ،با توجه به جدول بااال ،مالحظاه مایشاود کاه از نظار میازان اهمیات و تاأثیر
متلیرهای مستقل بر متلیر وابستة پژوهش در رگرسیون چندمتلیره و تللیال مسایر ،مهامتارین
متلیرها ،بهترتیب ،به قرار زیر هستند دوستیابی نادرست (باا تاأثیر کال  )3/213و ارتباطاات
خانوادگی عیف (با تأثیر کل .)3/222
ارتباطات

3/812

خانوادگی
عیف

گرایش به
اعتیاد

3/811

3/213
دوست یابی
نادرست

شكل  .2عوامل اجتماعی مؤثر بر گرايش به اعتياد ،به همراه ضرايب مسير
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خالصه و نتیجهگیری
اعتیاد به مواد مخدر مسئلهای است که پیامدهای مخرب در بسیاری از حوزههای زندگی بارای
افراد و جامعه دارد .اعتیاد از گذشته در بسیاری از جوامع وجود داشته اسات ،اماا هایچگااه باه
گستردگی امروز نبوده است .امروزه اعتیاد اقشار و طبقات اجتماعی مختلف را در کام خود فرو
برده است ،درحالیکه در گذشته اقشار یا طبقات خا ی درگیر اعتیاد بودناد .بررسای اعتیااد از
این جهت رورت دارد که این پدیده سبب ا ملالل بسیاری از ارزشهاای انساانی شاده و
افراد ،خاانوادههاا و جواماع را باه سامت ساقوط شخصایتی ،هاویتی و فرهنگای مایکشااند.
بااهطااورکل ای ،اعتیاااد پیاماادهای مخاارب انسااانی ،اجتماااعی ،اقتصااادی ،بهداشااتی ،روان ای و
روانشناختی ،سیاسی و فرهنگی دارد .به همین دلیال ،تماامی کارشناساان و مسائوالن رسامی
وغیررسمی جوامع کنونی بر مبارزه با آن و ریشهکن کردن آن تأکید دارند.
آمار ارقام موجود در جامعة ما نشاندهندة اهمیت پدیدة اعتیاد است؛ اماروزه اعتیااد بخاش
چشمگیری از افراد جامعه ،بهویژه نوجواناان و جواناان ،را درگیار کارده و حتای دامناة آن باه
بخشهای دانشگاهی و تلصیلکردة جامعه نیز کشیده شاده اسات .مسالماً در چناین شارایطی
بخش مهمی از نیروی مفید ،سازنده و کارآماد جامعاه باه جاای ساازندگی و مفیادباودن ،باه
عنا ری ناکارآمد ،و حتی مخرب ،تبدیل خواهند شد .از اینرو ،رورت دارد کاه زمیناههاا و
پیامدهای اجتماعی اعتیاد در جامعه بررسی شود .بررسی چنین مسئلهای ،بهویژه در منااطقی از
جامعه که به للاظ پایبندی به آموزههای دینی زبانزد یا مشهور هستند ،همچون منااطس مرکازی
ایران ،از اهمیت خا ی برخوردار است ،زیرا طبیعتاً انتظاار مایرود کاه ماذهب و آماوزههاای
مذهبی بهمنزلة مکانیسمی بازدارنده در برابر آسیبهایی همچون اعتیاد عمل کنند .حال باید دید
کدام عامل یا عوامل اجتماعی وجود دارند که در این زمینه نقشی به مراتب مهامتار از ماذهب
دارند و افراد را به کام اعتیاد میکشانند
بهطور خاص ،در این پژوهش هدف ما این بوده است که رابطة بین اعتیاد به مواد مخدر در
بین معتادان متأهل شهر آران و بیدگل را باا برخای متلیرهاای اجتمااعی مهام ،از طریاس یاك
پژوهش تجربی بررسی کنیم .درمجمو  ،پژوهشهای انجامشده در ایران و جهان نشان میدهند
که عوامل اجتماعی در بروز اعتیاد نقش مهمتری نسبت به عوامل دیگر دارناد .مسالماً مصارف
مواد مخدر زمینهها و پیامدهای فردی و اجتماعی متنوعی دارد .سساتی بنیاانهاای خاانوادگی،
سستی ارتباطات انسانی  -اجتماعی ،ا ملالل هویتی و شخصیتی معتادان ،از بین رفتن بخاش
مهمی از نیروهای فکری و جوان جامعه ،اتالف سرمایههای اقتصادی و مادی جامعه ،باه خطار
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افتادن سالمت جسمانی و روانی جامعه و ...تنها بخشی از پیامدهای مخرب گسترش اعتیااد در
جامعه هستند .با وجود پیامدهای مخربی که اعتیاد در دهههای اخیر برای جامعاة ماا باه دنباال
داشته است ،متأسفانه پژوهشهای مدون و سیستماتیك در این زمینه انجام نشده است و حتای
آمار و ارقام درستی نیز از سوی مراجع رسمی و غیررسمی برای شناساایی و اعیت اعتیااد در
جامعه ارائه نشده است .از اینرو ،الزم است کاه پاژوهشهاای گساتردهتاری بارای شاناخت
زمینهها و پیامدهای اجتماعی اعتیاد در ایران انجام شود .پژوهش حا ر تالش کاوچکی اسات
در این زمینه و در دد بوده است نقش چند عامل اجتماعی مهم را در باروز اعتیااد در جامعاة
آماری پژوهش بررسی کند .در این راساتا ،از چناد نظریاة جامعاهشاناختی ،باهمنزلاة مباانی و
چهارچوب نظری پژوهش استفاده کردهایم .این نظریات عبارتاند از  .8نظریة مرتاون درباارة
شرایط نابسامان اقتصادیا اجتماعی .2 ،نظریة سازگاری بروس الکساندر دربارة عادم موفقیات
اجتماعی .0 ،رویکرد عف کنترل اجتماعی تاراوس هیرشای .1 ،نظریاة تاری واساتر درباارة
دوستیابی نادرست .5 ،نظریة اوقات فراغت جورج زیمل.
بهطورکلی ،آزمونهای فر یات پژوهش نشان دادند که بین جنسیت ،شلل ،ملل سکونت،
درآماد ،تلصایالت ،شارایط نابساامان اقتصاادی  -اجتمااعی ،ارتباطاات خاانوادگی اعیف،
دوستیابی نادرست و عدم موفقیت اجتماعی و اعتیاد رابطة معنادار وجود دارد .بین متلیرهاای
سن ،تعداد افراد خانوار و فقدان تفریلات سالم و اعتیاد رابطة معنادار وجود نداشاته اسات .در
تللیل چندمتلیره و تللیل مسیر نیز مالحظه شد که از میان چهاار متلیار مساتقل دارای رابطاة
معنادار با متلیر وابستة پژوهش ،یعنی ،دوساتیاابی نادرسات ،ارتباطاات خاانوادگی اعیف،
شرایط نابسامان اقتصادی  -اجتماعی و عدم موفقیت اجتماعی ،دو متلیار ،یعنای دوساتیاابی
نادرست و ارتباطات خانوادگی عیف تأثیر مستقیم بر متلیر وابسته داشتهاند.

پیشنهادهای پژوهش
مسلماً رویارویی با پدیدة اعتیاد نیازمند یك عزم ملی است .بادون همکااری و همادلی افاراد،
گروهها و اقشار مختلف جامعه ،امکان ریشهکنسازی یا کاهش اعتیااد باه ماواد مخادر وجاود
ندارد .اما در این زمینه دولتها نیز میتوانند نقش بسیار مهمای داشاته باشاند ،زیارا دولاتهاا
بخش مهمی از منابع مادی ،قدرت و مانتهای اجرایی را در جامعه در اختیار دارند .در ایان
زمینه ،دولتها میتوانند از راه حلهای کلی زیر برای مباارزه باا اعتیااد اساتفاده کنناد ارشااد
فرهنگی و تربیتی در کتب درسی و برنامههای آموزشی مدارس و دانشگاهها ،تفکیك معتادان از
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سایر مجرمان ،با این دید که معتااد یاك بیماار اسات ناه مجارم ،و باازپروری معتاادان بارای
بازگرداندن آنها به جامعه ،ایجاد اشتلال برای معتادان بیکار و فاقد شلل ،توسعة تفریلگاههای
مللی و فضاهای مناسب آموزشی به اقتضای نیاز افراد جامعه ،غنایساازی اوقاات فراغات باا
برنامههای سودمند و آموزنده ،جلوگیری از ارتباط برقرارکردن و معاشرت افراد سالم با معتادان
از طریس آموزش خانوادهها و اطال رسانی به تمامی افاراد جامعاه توساط رساانههاای ارتبااط
جمعی ،پیشگیری از گرایش به اعتیاد در سنین نوجوانی ،بهعلت آسیبپذیر بودن قشر نوجاوان
جامعه و اعمال مراقبتهای ویژه پس از آزادساازی و تارخیا معتاادان از مراکاز باازپروری.
بااینحال ،با توجه به نتایج بخش تجربای ایان پاژوهش ،مایتاوان پیشانهادهای زیار را بارای
رویارویی با اعتیاد به مواد مخدر در جامعة آماری پژوهش مطرح کرد

 .1از بین بردن موانع ادامة تحصیل برای نوجوانان و جوانان و هدایت آنهاا باه
سوی تحصیالت و فرهیختگی
نتایج این پژوهش نشان میدهد که بین تلصیالت و اعتیاد رابطة معنادار وجاود دارد؛ باه بیاان
دیگر ،به موازات باالرفتن سطح تلصیالت ،گرایش به اعتیاد کاهش مییابد ،و بهعکس .از ایان
واقعیت این گونه میتوان نتیجه گرفت که تلصیالت باال ،بازدارناده از آسایبهاایی همچاون
اعتیاد است .تلصیالت و فرهیختگی یك عامل اساسی در فراتررفاتن از روزمرگای و گارایش
انسان به سوی ارزشها و امور متعالی است .هرچند در حال حا ر بخاش مهمای از جمعیات
جوان ما در حال تلصیل در سطوح مختلف تلصیلی هستند ،و این خود یك امتیاز مهم بارای
جامعه به شمار میآید ،اما در سالهای اخیر ،بنا به علل شللی و اقتصادی ،تمایل نسل نوجاوان
و جوان به ادامة تلصیل ،بهویژه در سطوح دانشگاهی و تلصیالت تکمیلی ،کاهش یافته است؛
چنین پدیدهای بهویژه در بین پسران نمود بیشتری یافته است و در سالهای اخیر بهطور مرتاب
از تعداد پسران در دانشگاهها کاسته شده و نسبت جنسی به نفع دختاران افازایش یافتاه اسات.
چنین پدیدهای ،من آنکه میتواند در بلندمدت آسیبها و نابهنجاریهای فرهنگی در حاوزة
زناشویی و خانوادگی به دنبال داشته باشد ،در حوزة اشتلال و فعالیت اقتصاادی مایتواناد باه
عدم توازن شدید بین دو جنس بینجامد .مهمتر از همه ،فقدان مادر تلصایلی و تلصایالت
باال بهطور گریزناپذیر سبب سوقیافتن افرادا و در اینجا مردانا به سوی مشاغلی خواهاد شاد
که از دید جامعه سطح پایین یا پست به شمار میآیند .گذشته از نگاهی که باه چناین مشااغلی
وجود دارد ،واقعیت این است که به موازات افتي افاراد در حاوزة شاللی و اقتصاادی احتماال
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رویآوردن آنها به نابهنجاریهای رفتاری بیشتر است .از آنجا که در جامعة ما بین تلصایالت
باال و اشتلال مطلوب گونهای همبستگی به وجود آمده است ،میتوان انتظار داشت کاه کااهش
سطح تلصیالت به افت موقعیت شللی افراد بینجامد ،و این پدیده نیز میتواند زمیناهای باشاد
برای رویآوردن به رفتارهای نابهنجاار فاردی و اجتمااعی .از ایانرو ،پیشانهاد مایشاود کاه
کارگزاران رسمی و غیررسمی جامعة ما باا فاراهمکاردن زمیناههاای الزم بارای فعالیات شاللی و
اقتصادی و از میان بردن زمینههای کاهش انگیزة ادامة تلصیل در بین نوجوانان و جوانان ،آنها
را با امیدواری بیشتر به آینده ،به سوی تلصیالت رهنمون شوند .با تلقس چنین قضیهای ،میتوان
انتظار داشت نوجوانان و جوانان به جای رویآوردن به رفتارهای نابهنجاری همچون اعتیااد باه
سمت امور و فعالیتهایی هدایت شوند که برای آنها فرهیختگی و آیندهای روشن به همراه دارند.

 .2فراهمكردن زمینههای الزم برای اشتغال ،كسب درآماد و موفقیات اجتمااعی
افراد
نتایج بخش تجربی این پژوهش نشان دادند که بین اشتلال و درآمد و گرایش به اعتیااد رابطاة
معنادار وجود دارد .به بیان دیگر ،میزان گرایش به اعتیاد در بین افراد بیکار یا دارای درآمد کام،
بیشتر از افراد شاغل یا دارای درآماد زیااد اسات .ا اوالً اماروزه نمایتاوان اماوری همچاون
تلصیالت ،اشتلال و درآمد را از هام تفکیاك کارد .باههارحاال ،در بیشاتر جواماع اماروزی
تلصیالت باال معادل کسب مشاغل ردة باال و درنتیجاه ،درآماد بیشاتر اسات .چناین واقعیتای
مسلماً به معنای هدایت همة افراد به سمت تلصیالت نیست ،بلکه منظور ا لی ما ایان اسات
که جامعه شرایط الزم را برای اشتلال و کسب درآمد افراد ،در هر سطح از تلصیالت و با هار
زمینة اجتماعی ،فراهم کند .تجارب نشان میدهند که فقر در هر شکل آنا چه فقر مطلس و چه
فقر نسبیا زمینهساز بسیاری از رفتارهای نابهنجار و پرخطر است .اهمیت داشتن حداقل معاش
برای انسانها به حدی است که در اسالم احادیث و روایتهای متعددی دربارة نقش فقر در از
بین رفتن ایمان و ا ملالل هویتی و شخصیتی انسان وارد شده است.
ا اوالً اماروزه باهعلاات تلییارات شادید تکنولو یااك و تلاوالت اجتمااعی و فرهنگای،
همبستگی شدیدی بین تلصیالت ،درآمد و شلل و سبك زندگی انسانها پدیدار شاده اسات.
باید این واقعیت را یادآور شویم که عدم تناسب بین آن چیزی کاه فارد دارد و آن چیازی کاه
میتواند داشته باشدا یاا بایاد داشاته باشادا از مهامتارین عاواملی اسات کاه سابب یاأس و
سرخوردگی اجتماعی افراد میشود .چنین قضیهای ،بهویژه در شرایط اقتصادی بلرانی و فشاار
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فقر ،بیشتر نمایان میشود .چنین عواملی میتوانند زمینههای مستعدی برای رویآوردن افراد باه
رفتارهای نابهنجار و پرخطری همچون اعتیاد فراهم کنند ،زیرا مصرف مواد مخدر ،که در ابتادا
و در ا ل یك عامل لذت و تسکینزای موقتی و مقطعی برای فرد بوده است ،در بلندمدت باه
یك لذت دائمی و تسکیندهندة همیشگی برای وی تبدیل شده و او را سمت اعتیااد حرفاهای
سوق میدهد .درنتیجه ،ناگفته پیداست که فراهمنکردن زمینههای الزم بارای اشاتلال و کساب
درآمد ،میتواند پیامدها و بلرانهای اجتماعی و رفتاری متعددی به وجود آورد.
در اینجا میخواهیم رابطة بین متلیرهای باال ،یعنی درآمد ،تلصیالت و شلل (و در معناای
بهتر پایگاه اقتصادیا اجتماعی) افراد و موفقیت اجتماعی آنها نشان را دهیم و بر این واقعیات
تأکید کنیم که امروزه بدون فراهم آمدن عوامل دستة اول دستیابی به موفقیت اجتماعی ،اگار ناه
غیرممکن ،بلکه بسیار سخت است .انسان امروزی نه در خالء و دنیای اوهام زندگی میکناد و
نه میتواند یك زندگی راهباناه و اوفیانه در پایش گیارد! انساان اماروزیا اگار نگاوییم باا
معیارهای مادی به زندگی و دنیا مینگردا انسانی اسات کاه بارایش معیارهاای ماادی و عینای
اهمیت خا ی دارد؛ و شاید گریزی از این قضیه نیست .درنتیجه ،آن گااه کاه انساان فاقاد آن
چیزهایی باشد که در جامعه اهمیت دارندا چه مادی و چه غیرمادیا هم از دید دیگاران فاقاد
منزلت تلقی خواهد شد و هم خود احساس شکست و درماندگی خواهد کارد .چناین انساانی
هنگامی که میبیند دیگران برای او حرمت و منزلت قائل نیستند ،از تمامیِ داشتههای خاود نیاز
نارا ی خواهد شد و درنتیجه ،احساس عدم موفقیت و شکست در زندگی فاردی و اجتمااعی
خواهد داشت .در اینجا نیز ناگفته مشخا است که چنین افرادی مستعدي رویآوردن به عوامال
تسکیندهنده هستند و در این زمینه مواد مخدر ،با توجه باه ترکیباات خااص آن ،بارای آنهاا
چنین نقشی را ایفا خواهد کرد .بنابراین ،رورت دارد که جامعاه باا فاراهمآوردن امکاناات و
شرایط یك زندگی همراه با رفاه و معنا از درافتادن افراد به احساس شکست در زندگی ،پوچی
و بیمعنایی جلوگیری و آنها به سمت موفقیت و پیشرفت در زندگی رهنمون کند.

 .3تقویت بنیان خانواده و جلوگیری اعضا از درافتادن به ارتباطات ناسالم
نتایج بخش تجربی این پژوهش نشان میدهد که بین عف ارتباطات خانوادگی و دوستیابی
نادرست و اعتیاد رابطة معنادار وجود دارد .بهویژه در تللیل مسیر مالحظه شد که ،من آنکاه
عف ارتباطات خانوادگی به طور مستقیم بر گرایش به اعتیاد تأثیر دارد ،بهطاور غیرمساتقیم و
از طریس نقش آن در دوستیابی نادرست در گرایش به اعتیاد نقش مهمی بازی میکند .به بیان
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دیگر میتوان گفت یکی از مهمترین عواملی که بر دوساتیاابی نادرسات ماؤثر اسات هماان
عف ارتباطات خانوادگی است .مادامی که درون خانواده روابط انسانی و عااطفیِ قاوی باین
اعضا برقرار باشد ،میزان احساس ر ایت از خانواده و روابط خانوادگی نیز بیشتر خواهد باود.
در چنین شارایطی ،اعضاای خاانواده احسااس خاخ نخواهناد داشات و درنتیجاه ،نیاازی باه
جستوجوی لذت و ارتباطاتی که کاستیهای آنها را جبران کند نخواهد داشت؛ اما اگار غیار
از این باشد ،به بیان دیگر ،فضای خانواده فضایی همراه با کشمکش ،بدبینی ،عف بین اعضاا،
عدم میمیت و دوستی باشد ،طبیعی است که اعضای خانواده بخواهند کاستیهای موجاود را
در فضایی خارج از خانواده جستوجو کنند .در چناین شارایطی احتماال اینکاه آنهاا در دام
ارتباطات و دوستیهای مخرب قرار گیرند زیاد است ،به این علت که خاانوادة ازهامگسایختة
آنها ،به علت فقدان و عدم آموزش و انتقال ارزشهای انساانی باه اعضاای خاود ،ناه قادرت
جذب اعضا را داشته اشت و نه توانایی هدایت آنها در جامعه ،بهویژه در دوستیابی.
متأسفانه امروزه خانوادههای ما بنا به علل مختلاف اقتصاادی ،اجتمااعی و فرهنگای دچاار
برخی آسیبها شدهاند

عف بنیة اقتصادی ،فقر فرهنگی و بروز شکافهای نسالی ،ناابرابری

جنسیتی ،خشونتهای خانوادگی و طالق از مهمترین مسائلی هساتند کاه خاانوادههاای ماا را
تهدید به ازهمگسیختگی میکنند ،و مادامی که در این زمینهها چارهاندیشای نشاود ،نمایتاوان
امیدوار بود که خانوادههای ما فرزندانی سالم پارورش دهناد و راهای جامعاه کنناد .در چناین
شرایطی ،آنها مستعد هر گونه رفتار نابهنجار خواهند بود .از اینرو ،الزم است نهادهای رسمی
و غیررسمی در راستای تقویت بنیانهای خانواده تمامی توان خود را به کار گیرناد ،زیارا اگار
خانواده در پرورش اعضای خود ناتوان و بیکفایت باشد ،نهادها و سازمانهای دیگر بهساختی
قادر خواهند شد کاستی مذکور را جبران کنناد .ایان نهادهاا و ساازمانهاا نقاش مکمال را در
پرورش افراد جامعه دارند و نمیتوانند جایگزینی برای خانواده باشند .به همین علت است کاه
افراد متعلس به خانوادههای ازهمگسیخته غالباً به همساالن خود روی میآورند و از آنهاا تاأثیر
میپذیرند ،به جای آنکه به نهادها و سازمانهای رسمی روی آورند و تلاتتاأثیر آنهاا قارار
گیرند .بادرنظر گرفتن چنین واقعیتی ،ما باید در وهلة اول بنیانهای خانواده را تقویت کنایم تاا
اعضای خانواده پیش از ورود به جامعه دارای هویت و شخصیتی مستلکم شوند و در ورود به
جامعه ،ازجمله دوستیابی و برقراری ارتباطات اجتماعی ،بهراحتی دچار انلراف وللزش نشوند.
درمجمو  ،به نظر میرسد برای رویارویی با پدیدة اعتیاد باید تمامی نهادها و ساازمانهاای
اجتماعی تالش کنند .در یك دستهبندی کلی میتوان عوامل دستاندرکار مبارزه با اعتیاد را در
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سه دسته جای داد خانواده ،حکومت و نهادهای غیردولتی .در مورد خانواده ،باید گفت که این
نهاد اجتماعی مهم باید تا جایی که امکانپذیر است به یك استقالل در پارورش اعضاای خاود
دست یابد .البته این قضیه بدان معنا نیست که اعضای خانواده نیازی باه برناماههاای پرورشای
نهادهای دیگر ندارند که امروزه ا والً چنین چیزی نه امکانپاذیر اسات و ناه مطلاوب ،بلکاه
منظور این است که خانواده در حوزهی پرورشی بهگونهای عمل کناد کاه اعضاای خاود را باا
البت و استواری هویتی و شخصیتی راهیِ جامعه کند .در چناین و اعیتی خاانواده چنادان
نگرانِ جهتیابی اعضایِ خود در درون جامعه نخواهد بود .اما از سوی دیگر ،خاانواده نیاز در
خخ به سر نمیبرد ،بلکه بین این نهاد و نهادهای دیگر رابطة متقابال برقارار اسات خاانواده و
جامعه هر دو همدیگر را تلتتأثیر قرار میدهند .از اینرو ،الزم اسات جامعاه نیاز شارایط و
زمینههای الزم را برای پرورش افراد فراهم کند .در این زمینه هم حکومتهاا و هام نهادهاا و
تشکلهای غیردولتی میتوانند خانواده را یاری کنند .آنها بایاد باا بهارهگیاری از جدیادترین
تکنیكها ،ابزارها و روریات مادی و غیرمادی افراد جامعاه را باه ساوی ارزشهاای متعاالی
انسانی و فرهیختگی هدایت کنند .در چنین شرایطی ،به جای آنکه جامعه مسکن و مأوای افراد
و عنا ری ناکارآمد ،بیهویت و ازخودبیگانه باشد ،باه مکاانی تبادیل خواهاد بارای پارورش
انسانهایی متعالی ،ارزشآفرین و خودآگاه.
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 .31رحیتی ،محیدمهدیي  ، 3181ووامل مؤثر در شروع ممر مواد م در با اشاره به وضعیت معتتادا
ز  ،فممنامة اوتیادپژوهی ،سال اول ،شیارۀ .3
 .38زندی ،بهیني  ،3111اوتیاد ،اسارا انسا  ،تهرا  ،سازما مزارزه با مواد م در.
 .33ساروخانی ،بابري  ،3181روشهای تح؛یق در ومتوج اجتیتاوی ،جمتد ستوج :روشهتای کیتی :آمتار
پی رفته ،تهرا  ،ن ر دیدار.
 .21ساج آراج ،وزا اوه و هیكارا ي  ،3181آسیبشناستی اجتیتاوی اوتیتاد در بتین جوانتا روستتاییي
مطاوعة موردی روستاهای شهرستا اهواز ،فممنامة روستا و توسعه ،سال یازدهم ،شیارۀ .1
 .23سراجزاده ،سیدحسیني ایرج فیضیي  ،3181ووامل اجتیاوی مؤثر بر ممر تریاك و م روباا اوكمی
در بین دان جویا  ،فممنامة نامة وموج اجتیاوی ،شیارۀ .13
 .22شاکرمی،وزداوحسیني  ،3118درما اوتیاد به مواد م در طزیعی و صنعتی ،تهرا  ،انت اراا روتنزرگ.
 .21صادبی ،ویالي اوظم خیاطیا ي  ،3181بررسی رابطة بین اوتیاد و شیوههای فرزند پروری در معتادین
مرکز بازپروری زندا کاشا  ،پایا نامة کارشناسی وموج تربیتی دان ااه پیاجنور آرا و بیدرل.
 .24صدیق سروستانی ،رحیتاوهي  ،3181آسیبشناسی اجتیاوی :جامعتهشناستی انحرافتاا اجتیتاوی،
تهرا  ،سازما مطاوعه و تدوین کتب وموج انسانی دان ااهها («سیت»).
 .25وارفی ،سید حسني  ،3111خودک ی تدریجی و دیارک ی ،تهرا  ،انت اراا دان ااه تهرا .
 .21وزداومهی ،محیدي  ،3181طرح مسائل اجتیاوی ،اهدا و ضروراها ،نامتة انجیتن جامعتهشناستی
ایرا  .شیارۀ .1
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 .21فرجاد ،محیدحسین ،بیتا ،آسیبشناسی اجتیاوی و جامعهشناسی انحرافاا ،تهرا  ،دفتر تح؛ی؛اا
و انت اراا بدر.
 .28بائیی ،ومیي  ،3111آسیبها و ووارض اجتیاوی ،تهرا  ،انت اراا شفق.
 .23کاپال  ،هاروودي بنیامین سادوكي  ،3118خالصة روا پزشكی ،جمد دوج ،ترجیهی نمراوه پورافكاری،
تهرا  ،انت اراا شهراب.
 .11محسنی تزریتزی ،ومتیرضتاي  ،3181ونداویستمي مزتانی روا شناستی اجتیتاوی ،جامعتهشناستی و
روا شناسی رفتار ونداویستی در مزاحث آسیبشناسی و کژرفتاری اجتیاوی ،تهرا  ،انت اراا آ .
 .13محیودی ،امیر ممكي  ،3183اوتیاد جوانا اصفها  ،تهرا  ،انت اراا شهید محید حسین فهییده.
 .12موور ،جا هنری و دیارا ي  ،3118استدالل آماری در جامعهشناسی ،ترجیة هوشنگ نایزی ،تهرا ،
ن ر نی.
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