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چکیده
هدف و زمینه :اعتقاد به مواد مخده از مسایل م متضالو اجتااعی عصر حاضر ،به خصوص ده
کشوههایی مانند ایران با شرای

اجتااعی جوان م جغرافقایی خاص خود است .هدف این حقیقق حتققن

علل گرایش به سوء مصرف مواد مخده ده بقن مردم شهرستانهای الاه زاه م گلزاه است.
روش شناسی :این حقیقق از نوع حقیقیاو کاهبردی بر پایه ملااتاو حوصقفی م حقلقلی است .جامته
آماهی این حقیقق شهرمندان ساکن بخشهای الاه زاه م گلزاه است .حجم ناونه انتخاب انتخاب شد 335
نفر که از بقن افراد باالی  98سال است .به منظوه حجزیه م حقلقل داد ها از نرم افزاه  spssم آزمونهای
هگرسقون م ناپاهامتریک استفاد شد است.
نتایج :عوامل متتددی ده گرایش افراد به اعتقاد نظقر فردی ،عوامل مققلی هاانند (ققات پایقن مواد
مخده ،مقل حرانزیت مواد مخده م هاچنقن باهاندازگا مواد مخده ده این مناطق) هاچنقن عوامل اقتصادی
هاانند بقکاهی به خصوص ده فصل سرما م عوامل اجتااعی نظقر برگزاهی مهاانیها م دمههایهای
مقلی به عنوان یک هسم م آداب مقلی نیش بسقاه اساسی داشته است .این منلیه از دیرباز مقل حردد
قاچاقچقان مواد مخده بود م یکی از باهاندازگا های مواد مخده قراه داشته است به هاقن خاطر ده طول
زمان برخی از مردم این منلیه جذب گرم های قاچاق مواد مخده شد م مقزان گرایش به مواد ده بقن
آنها زیاد شد است م باعث برمز حبتاو امنقتی نظقر سرقت ،فساد م فقشا م حال م نگهداهی مواد مخده

ها به خود اختصاص داد است.
کلمات کلیدی :اعتیاد ،مواد مخدر ،الله زار ،گلزار
 - 1کارشداب روانشداسی عمومی ،مشاور و مددکار فرماندهی انتظامی شهرستان سایرجان( ،نویسادد مسالو ،81111710188 ،
ایمیلخ alisan.r.t@gmail.com
 -3کارشداب ارشد علوم اجتماعی ،عضو پژوهشگران دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان کرمان ،ایران،
81113310611
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مقدمه و بیان مسئله
اعتقاد به مواد مخده به متنی خو گرفتن م عادو کردن به مواد است بمه طوهیکمه عمدم
دسترسی به آن مواد ،موجب برمز عالئم مقرممقت شود( .سرمستانی .)9389 ،متتاد کسمی
است که ده اثر مکره م مدامم ،متکی به مواد مخده یا داهم شد باشمد( .بمرژ  .)9368همر
فردی حقت حأثقر عوامل مختلفمی گمرایش بمه ممواد مخمده م مابسمتگی بمه آن ها مییابمد
ازجاله :عدم حتادل همانی ،اختالالو شخصقت ،عدم هشمد م حکاممل شخصمقت همانمی م
جسای ناشی از زندگی مدهن شهری ،حسکقن دهدهای جسای مزمن م فشاه همانی ،کاهش
اضلراب ،اندم م فشاه زندگی م مسمئواقتهمای آن ،متاشمرو بما افمراد متتماد بمه میمژ
قاچاقچقان از عوامل مهم دهاعتقماد افمراد اسمت .مضمع مقمق خمانواد از جالمه نفماق م
ناسازگاهی ماادین ،فوو پده یا ماده ،عدم سرپرستی ،اعتقاد ماادین از عواممل بسمقاه مهمم
ده اعتقاد جوانان م نوجوانان است( .مقادی فرمد)9384 ،
اعتقاد به مواد مخده از مسایل م متضمالو اجتاماعی عصمر حاضمر ،بمه خصموص ده
کشوههایی مانند ایران با شرای اجتااعی جوان م شرای جغرافقایی خاص خود است .فرد
متتاد به علت این که پا ها فراحر از هنجاهها م اهزشهای اجتااعی گذاشته ،منقمرف حلیمی
میشود .می بقااهی است که متلول شرای اجتااعی ،فرهنگی م اقتصادی است کمه مسمقر
انقرافیاش ام ها به دیگر انقرافها نقز سوق میدهد .اعتقاد ،بقرانی اجتااعی بمرای ایمران
است که اگر به آن هسقدگی نشود ،انواع م اقسام انقرافاو ،بقااهیها م مشکالو اجتااعی
ها ده آیند ای نزدیک به دنبال خواهد داشت (مظفر م هاکاهان.)38 :9388 ،
اعتقاد یک بقااهی زیست شناختی ،همان شناختی م اجتااعی است .عوامل متتمددی ده
سبب شناسی اعتقاد مؤثر هستند که ده حتامل با یکدیگر منجر به شمرمع مصمرف م سمپس
اعتقاد میشوند .عوامل مؤثر بر فرد ،عوامل مققلی م عواممل اجتاماعی بمه عنموان عواممل
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زمقنهای ،موجب میشوند حا همند پقشگقری ،شناسایی ،دهمان م پقگقری بمه طموه هدفانمد
طرحهیزی شود (اسالم دمست )91 :9385 ،بر هاقن اساس اعتقاد به عنوان یمک اپقمدمی م
یا هاان آسقبی فراگقر ده جامته حبتاو همانی م اجتااعی خاص م مرحب بما خمود ها داهد.
اعتقاد ده صوهو حدامم آسقبهای جدی به مضتقت جسای م همحی فرد ماهد میکند .بما
حوجه به این که اعتقاد خود به عنوان یک ضمدهنجاه م انقمراف اجتاماعی حلیمی میشمود
متاوال خود نقز به عنوان دهیچهای به سوی انقرافاو دیگر است طبق اماه هسمای نقمرمی
انتظامی شهرستانهای الاه زاه م گلزاه کمه از حوابمع بخمش بردسمقر هسمتند بمه نموعی ده
مترض این حهدیدها هستند.
جغرافقایی این ناحقه از جاله آب م هوای متتدل ده منلیه کمویری ،مجمود ششماقن
کو مرحفع کشوه ،مقصوالو کشمامهزی مرغموب م ...باعمث جلمب حوجمه مهزشمکاهان،
حوهیسم م بازاه بقناااللی بشوند م دم همستای ممذکوه ده عنموان بمه سمایت گردشمگری
منلیه شرق م جنوب کشوه حبدیل بشود ،م این جای خرسندی داهد ،چرا که هشد هر نیله
از کشوه باعث هشد کلی م اهز آمهی آن ناحقه خواهمد بمود .امما فراگقمر شمدن اعتقماد ده
ساکنقن این مناطق م شکسته شدن قبح آن الزم دانستم به اقاظ حأثقر مستیقم اعتقاد بر نظمم
م امنقت اجتااعی م مجوب ایجاد امنقت برای باال بردن کقفقت این فضا کمه شناسمنامههای
استانی هستند ،م نجاو نقرمی انسانی که سرمایه اصلی ده هسمقدن بمه آهمانهما میباشمند،
حالش شود .ملااته حاضر با نگاهی علای نسبت به شناسایی علل گرایش به سوء مصمرف
مصرف مواد مخده مردم ده بخشهای الاه زاه م گلزاه استان کرمان که با حوجه بمه آمماه م
اهقام موجود از جاله شهرهای کشوه میباشد که اعتقاد به صموهو یمک اپقمدمی مشماهد
میشود ستی ده پقشگقری م دهمان این مسئله داهد .هدف این حقیقق برهسی دققق عواممل
فردی ،مققلمی م بقرمنمی ،انگقز همای شمرمع بمه مصمرف ممواد مخمده هاچنمقن حتقمقن
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چااشهای امنقتی ناشی از گرایش به مصرف مواد مخده ده بقن ممردم بخشهمای گلمزاه م
الاه زاه ده سال  9359هستقم که بر اساس آن بتوانقم گامی اساسی ده جهت پقش گقمری م
کنترل این پدید شوم اجتااعی برداهیم حا شاهد هشمد اجتاماعی م اقتصمادی ایمن منماطق
شویم.
پیشینه و مفاهیم تحقیق
اعتیاد :پاسخ فقزیواوژیک بدن است به مصرف مکره مواد اعتقاد آمه .ایمن مابسمتگی از
طرفی باعث حسکقن م آهامش موقت م گاهی حقریک م نشاط گذها برای فرد میگردد م از
طرف دیگر بتد از احاام این اثراو سبب جستجوی فرد برای یافتن مجدد ماد م مابسمتگی
مدامم به آن میشود .اعتقاد به مواد مخده به متنی خو گرفتن م عادو کردن به مواد اسمت
به طوهیکه عدم دسترسی به آن مواد ،موجب برمز مقرممقمت شمود( .سرمسمتانی.)9389 ،
هاچنقن اعتقاد یتنی خوگرفتن م مابسته شدن جسای ،همانی م عصبی فرد به ممواد مخمده
که حرک یا فراه از آن ناماکن م یا بسقاه مشکل است .اعتقاد یتنی مصمرف نابجما م مکمره
مواد مخده که موجب مابستگی به آنها میشود .این مابستگی بدنی م همانی اسمت ،حمرک
مصرف مواد افقونی مشکالو م مقرممقتهای بمدنی م همانمی ها ده پمی خواهمد داشمت
(فخر.)24 :9387 ،
معتاد :کسی است که ده اثر مکره م مدامم ،متکی به موادمخده یا داهم شد باشد (برژ
 .)9368هر فردی حقت حأثقر عوامل مختلفی گرایش به مواد مخمده م مابسمتگی بمه آن ها
مییابد از جاله :عدم حتادل همانی ،اختالالو شخصمقت ،عمدم هشمد م حکاممل شخصمقت
همانی م جسای ناشی از زندگی مدهن شهری ،حسمکقن دهدهمای جسمای ممزمن م فشماه
همانی ،کاهش اضلراب ،اندم م فشاه زندگی م مسئواقتهای آن ،متاشرو با افمراد متتماد
به میژ قاچاقچقان از عوامل مهم ده اعتقاد افراد است .مضع مقق خانواد از جاله نفاق م
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ناسازگاهی ماادین ،فوو پده یا ماده ،عدم سرپرستی ،اعتقاد از عوامل بسقاه مهم ده اعتقماد
جوانان م نوجوانان است( .مقادی فرمد)9384 ،
 عوامل فردی (بقااهیها م اختالالو جسای ،نیقصههای بدنی ،خستگی ،بیخوابی م کمخوابی ،عوامل جنسی ،اختالالو م بقااهیهای همانی ،اضملراب م افسمردگی ،ناکمامی،
مقرممقت ،ماکنش غاگقن ،اختالالو شخصقتی)
 عوامل مققلی م بقرمنی (خانوادهی بزهکاه ،خانوادهی از همم گسمقخته ،فموو مماده مپده ،غقبت ماادین ،طالق ،خانواد های پرجاتقت ،ستقز م اختالفاو خانوادگی ،فیدان
هماب عاطفی ده خانواد  ،مدهسه م مقق آموزشمی نمامللوب عضمویت ده گرم همای
فاسد م حیلقد از هاساالن ،گمرم دمسمتان متتماد ،زنمدگی ده منماطق بزهکماه ،بقکماهی،
دسترسی به مواد مخده ،حوزیع ناعادالنه ثرمو ،جنگ م حبتاو آن ،مهماجرو م حتماهض
فرهنگمی حاصمله ،اسمتتااه ،فیمر فرهنگمی م پمایقن بمودن سملح سمواد ،نابسمامانی م
آشفتگیهای اجتااعی ،هشد م پقشرفت بیهمیه شهرنشقنی م کاهش کنترل اجتاماعی م
حکنواوژی).
 انگقز های شرمع به مصرف مواد مخده (افزایش حوانایی جسمای م جنسمی ،اخمتالالوهمان پزشکی دهمان نشد  ،دهدهای جسای مزمن ،هاانندسازی با بزهگحرهما ،دسترسمی
داشتن به پول هنگفت ،حصوهاو نادهست نسبت به مواد مخده ،ایجاد احساسماو میمژ ،
عضویت ده یک خرد فرهنگ برای کسب حاایت ،میابله با استرس ،حشویق عضو متتاد
خانواد ) ها موهد برهسی قراه دهقم .م ده آخر ستی داهیم چااشهای امنقتی متصموه از
این امر ها موهد حجزیه م حقلقل قراه دهقم.
 جنس :شامل جنس خشن م ظریف که هاان مرد م زن میباشد -حتریف عالقاحی :مرد ،زن
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 سن :مدو زمانی که انسان حا زمان مرگ سپری میکند حتریف عالقاحی :اینکه فرد جز کدام گرم سنی است 46 -37 ،27 -36 ،97 -26 مقزان حقصقالو :حتداد میاطع حقصقلی که فرد گذهاند یا نگذهاند حتریف عالقاحی :اینکه فرد بقسواد است یا ابتدایی یا هاهناایی یا سقکل یا دیپلم یا فوق دیمپلم یمااقسانس
 مضتقت اشتغال :نوع کاهی که فرد برای امراه متاش خود انتخاب کرد حتریف عالقاحی :اینکه فرد بقکاه است یا شاغل مضتقت حاهل :ده حال حاضر فرد حنها زندگی میکند یا با هاسر خود حتریف عالقاحی :اینکه فرد مجرد است یا متاهل ،مجرد ده اثر طالق یا مجرد ده اثر فوو هاسراعتقاد عباهحست از مابستگی به عوامل یا موادی که حکراه مصرف آنها با کمم م کقمف
مشخص م دهمان متقن از دیدگا متتاد ضمرمهی میناایمد .اعتقماد یمک بقاماهی همانمی،
اج تااعی ،اقتصادی است که بر اثر فتل م انفتال حدهیجی بقن بدن انسان م مواد شمقاقائی
حقت حأثقر یک سلسله شرای م امضاع م احموال خماص همانمی ،اقتصمادی ،اجتاماعی م
سنتی به مجود میآید( .شقخاالسالم .)47 :9388 ،از نظر فاهماکواوژی اعتقاد عباهو اسمت
از حاات میاممت اکتسابی که ده نتقجه استتاال متاادی داهم ده بدن حاصل میشمود بمه
قسای که استتاال مکره داهم موجب کاسمته شمدن اثمراو حمدهیجی میگمردد م پمس از
مدحی شخص می حواند میمادیر سمای داهم ها ده بمدن بمدمن نماهاحتی حقامل کنمد م ده
صوهحی که داهم به بدن نرسد اختالالو جسای م همانی موسوم بمه سمندهمم مقرممقمت
برمز میکند .ده سال  9591سازمان جهانی بهداشمت حتریمف زیمر ها بمرای اعتقماد اهائمه
دادند .اعتقاد داهمئی حااتی است که ده اثر مصرف دمه ای یا ممدامم یمک مماد شمقاقائی
(طبقتی یا مصنوعی) که برای انسان یا جامته مضر باشد ایجاد میگردد م میژگیهمای آن
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به قراه زیر است -9 :اشتقاق یا نقاز اجباهی به اسمتفاد ممدامم آن مماد م ظهموه هفتماهی
اجباهی برای پقدا کردن آن به هر مسقله -2 .حاایل به افزمدن به میداه مصمرف بمه ممرمه
زمان -3 .پقدا شدن مابستگیهای جسای م همانی براثر استفاد از آن ماد (مرادی:9387 ،
.)95
این کاقته برای استفاد مدامم یا دمه ای مواد شقاقائی که بمرای فمرد م جامتمه مضمر
نبود م نقز حاات ایجاد شمد حوسم آن خصوصمقاو بماال ها نداشمته باشمد ماژ عمادو
داهمئی ها ده نظر گرفت .مای به مرمه زمان مشخص گردید که حتماهیف خصوصما بمرای
عادو داهمئی ناهسا هستند م به هاقن داقل ده سال  9597مقالدی حتاهیف حوسم کاقتمه
کاهشناسان سازمان جهانی بهداشت مجددا به این صوهو حصمققح گردیمد کمه مابسمتگی
همانی به یک داهم «بدمن پدید مقرممقت» ها عادو م مابستگی همانی م جسای «هامرا
با پدید مقرممقت» ها اعتقاد نامقد اند .اما حتاهیف فوق نقز با شرمع مصرف داهمهمائی از
قبقل ال .اس .دی م آمفتامقنها ناهسا شدند .چون مصرف آمفتامقن برای گرمهمی موجمب
افزایش فتااقتهای همزانه میگشت م برای گرمهی حاله جنون ایجاد میکرد بمه هامقن
جهت ده سال  9564کاقته مزبوه اصلالح مابستگی داهمئی ها برای همر دم حاامت فموق
انتخاب کرد م چنقن استدالل ناود که یک بقااه ماکمن اسمت نسمبت بمه داهمی خماص
مابستگی همانی پقدا کند ،ده حاای که بقااه دیگر نسبت به هاقن داهم ،عالم بر مابستگی
همانی از اقاظ جساانی نقز مابسته شود .کاقته مزبوه مابستگی داهمئی ها حااتی ناشمی از
استتاال مکره یک داهم به طوه دمه ای یا مدامم میداند ،که خصوصقاو آن بسته به ماد
موهد استفاد متغقر است م به هاقن داقل ذکر شد است که نام شقاقائی مموهد بقمث ده
جلو عباهو «مابستگی داهمئی» ققد گردد .به هر حال با حوجه به اینکه ده کشموه مما ماژ
اعتقاد از هاه جهت قابل دهک عاوم میباشد ده این سایت از کلاه اعتقاد بقشمتر اسمتفاد
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شد است .با حوجه به حتاهیف فوق ده هابله با اعتقاد مشخصا ده چند میواه بما یکمدیگر
شریکند م آن اینکه( :مرادی.)22 :9387 ،
 -9مابستگی شدید مجود داهد؛
 -2مابستگی جسای م همانی است؛
 -3قلع این مابستگی مشکالحی ها به هارا داهد.
آسیبهای اعتیاد
اماقن آسقبی که فرد متتاد با آن همبههم میشود آسقبهای جسمای م همحمی -همانمی
ناشی از مصرف مواد است .بسته به نوع مواد م مقزان مصرف ،فرد بمه آسمقبهایی از ایمن
دست دچاه میشود :اخمتالالو گواهشمی ،اخمتالالو قلبمی -عرمقمی ،اخمتالالو مغمزی،
بقااهیهای حنفسی ،عفونتهای شدید ،حأثقر سوء بر غدد جنسی م ده نتقجه ضتف کاهکرد
آنها ،حأثقر سوء بر عالکرد هوهمونها م سوء هاضاه داهد م هاچنقن افسردگی ،اضلراب،
پرخاشگری ،ضتف اهاد  ،کاهش هوشقاهی ،غم ،یأس م ناامقدی از جاله عواهض همحی-
همانی اعتقاد مقسوب میشوند .بر اساس برآمهدها حدمد  21691موهد مبتال بمه اچای می
ده کشوه مجود داهد که حدمد  64دهصد از این افراد به داقل استفاد از سرنگهای آامود
برای حزهیق مواد مخده به این بقااهی مبتال شد اند( .مرادی)9387 ،
از دیگر آسقب های اعتقاد ،نابسامانی م فرمپاشی هماب ده خمانواد  ،اخمتالل ده همابم
عاطفی زمجقن م اختالل ده هماب خانواد با اجتاماع بقرمنمی اسمت 69 .دهصمد از افمراد
دهگقر اعتقاد ،متأهل هستند م  34دهصد از طالقهای ایران ،ده اثر اعتقماد م مسمائل ممرحب
با مواد مخده است( .مرادی)9387 ،
نابسامانی مضتقت اقتصادی خانواد از دیگر پقاممدهای اعتقماد اسمت .یمک فمرد متتماد
دهصد زیادی از دهآمد خود ها برای حهقه مواد مخمده اختصماص میدهمد .افمزایش مقمزان
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مصرف همزانه ام باعث خواهد شد حا مبلغ الزم برای خرید مواد ،هفتههفته افمزایش یابمد م
فشاه اقتصادی بر خانواد بقشحر شود .اینها هاه ده صوهحی اسمت کمه فمرد متتماد داهای
شغل باشد ،ده غقر این صوهو فرد متتاد برای حأمقن هزینهی مواد خمود ها همای دیگمری
مانند خرد فرمشی مواد مخده ها انتخاب میکند .متاوال خانواد فرد متتاد ،خود ها نماحوان
م شرمند از اهحباطاو دهست اجتااعی میبقنند م دیگر افراد جامته نقز اغلب آنان ها طمرد
میکنند .این موضوع موجب انزمای فرد متتاد م خانواد ام میشود .هاچنقن اعتقاد ممردان
یکی از عوامل مؤثر م مهم ده سوق پقدا کردن زنان به سات همسپقگری است .بمر اسماس
حقیقیاو ،حتداد زیادی از زنان همسپی داهای پده یا هاسر متتاد بود اند .اعتقماد ممردان بما
خشونتهایی که ده هابلهی زناشویی هخ میدهد ،اهحباط مستیقم داهد .یکی از دالیمل ایمن
موضوع نقز آن است که مواد مخده حغققراحی ده سقسمتم عصمبی ایجماد میکنمد م زمقنمه ها
برای برمز انواع خشونت فراهم میکند .بخشمی از پقاممدهای خمانوادگی اعتقماد ده ممردان
متأهل ،ده هابله با فرزندان هخ میدهد؛ ماکن است فرزندان ،پده خود ها فردی ضتقف م
بی کفایت بپنداهند .از طرف دیگر اعتقاد پمده ،ممانع بمرمز مقبمت م حاایمت پدهانمه ام از
فرزندانش میشود .برآمهد شد است کمه بمقش از  91دهصمد از جرایامی نظقمر سمرقت م
اعاال منافی عفت ،با سوء مصرف مواد اهحباط داهند( .صدیق سرمستانی)9386 ،
نقازمندی به پول برای حأمقن مواد ،فرد متتاد ها به سات اهحکماب اعامال بزهکاهانمه از
قبقل سرقت ،قتل ،حنفرمشی م حتی ماداه کردن هاسر م اعضای خانواد خمود بمه چنمقن
کاههایی میبرد .یکی دیگر از شایعحرین اعاال بزهکاهانه مرحب با مواد مخده ،فرمش مواد
مخده (خرد فرمشی) است که منجر به گرفتاه کردن چندین نفر دیگر میشود .خرد فرمش
مواد برای جلب مشتری م حأمقن هزینهی مواد خود افراد دیگر ها به مصمرف ممواد حشمویق
میکند م گاهی ده موهد ماد ی موهد نظر حبلقغماو دهمغمقن م غلم انجمام میدهمد ممثال
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میگوید این ماد جدید است م اصال اعتقاد نداهد .این ده حاای اسمت کمه فرمشمند همقچ
آگاهی دققیی از مواد حشکقلدهند ی ماد موهد نظر نداهد .هاچنقن اعتقاد موجب از دست
هفتن سرمایههای انسانی ،اجتااعی م مادی جامته میگردد .بمه عنموان مثمال سماالنه 4911
مقلقاهد حومان از سرمایهی کشوه صرف هزینههایی چون هزینه مصمرف ممواد ،خسماهو از
کاهافتممادگی متتممادان ،خسمماهو دهگقممری خانواد هممای متتممادان ،دهمممان متتممادان م سممایر
هزینههای دیگر میشود( .صدیق سرمستانی.)9386 ،
مبانی نظری
نظریاو متتددی پقرامون علل گرایش به مواد مخده مجود داهد که به نظر کلامن بشمر
برای زندگی ده طبقتت آفرید شد است پقشرفتهای ام ده ها زنمدگی ماشمقنی اممرمز
بسقاه فراحر از حوان طبقتی می بود است؛ اذا ده همیاهمیی بما مشمکالو قمرن بقسمتم ،ده
میایسه با زندگی ده طبقتت بایستی سازش بقشتری با مقق زیست از خودشان نشان دهد
که خود موجب حنش م فشماههای بقشمتری بمر امسمت (کلامن .)9383 ،از ایمن هم بمرای
حسکقن دهدهای خود به دنبال مواد مخده م داهمهای آهام بخش میهمد .بر هامقن اسماس
چاهچوب نظری انتخاب شد ده این حقیقق بر اساس ممدل سمازگاهی م نظریمه کلامن ده
نظر گرفته شد است .ما ده این حقیقق صرفأ قصد داهیم عوامل فردی ،مققلی م بقرمنی م
انگقز های گرایش به مواد مخده ها موهد برهسی قراه دهقم.
مدل سرازگاری :بمرمس ااکسمانده ده نظریمهای حقمت عنموان مداسمازی سمازگاهی،
مابستگی بیاختقاه به مواد مخده ها ده میابل مصرف حفننی ،به صموهو کماهکردی ده نظمر
میگقرد .می متتید است هفتاه متتاد ،حالشی ده جهت مواجه شمدن بما شکسمت ناشمی از
هابستگی است .یتنمی شکسمت ده حصمول حایقمدهای اجتاماعی م بماز مانمدن از کسمب
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شایستگی ،اعتااد به نفس م استیالل شخصقتی که حداقل انتظاهاو فرد م جامتمه ها حبقمقن
میکند .طبق این نظریه پس از آنکه حالشهای فرد ده جهت اثباو خویش به جامته م اخذ
پذیرش اجتااعی با شکست مواجه میشود به نوعی با مضامقن نابهنجاه طرد شد از سوی
جامته سازش پقدا میکند .ده این مدل ،فرد زندگی هقمت بماه متتمادی ها بمر بیهمویتی م
زندگی فاقد اعتباه ذاحی م موهمثی میداند م ضمان حاکقمد بمر قابلقمت آموختمه شمدن آن،
چگونگی انتیال هفتاه مجرمانه ها هاانند سایر هفتاهها بر اساس ااگوهای قابمل دسترسمی م
ده سایه نیش آفرینی فرایند یادگقری حبققن میکند .از نظر این ممدل ،شمرمع مصمرف ممواد
مخده به طوه عاد نشاو گرفته از هانشقنی م متاشرو فمرد بما گمرم هاسماالن بمود م
ااگوی غااب م آموختنی ده این هانشقنی مصرف مواد مخده است که فرد ها حقمت حمأثقر
قراه میدهد  .اه آنجا که هفتاههای انقرافی نقز قابل یمادگقری هسمتند کمه ده اثمر حمدامم م
حکراه اهحباطاو فرد با گرم هاساالن ،سرمشقهای هفتاهی ده قااب فرآیند یادگقری به فرد
اایا میشوند که مصرف مواد مخده یکی از این سرمشقها بمه شمااه ممیهمد .ده حیقیمت
اماقن حجربه مصرف مواد مخده ده یک موقتقت گرمهی که ماجمد حوانمایی انتیمال ااگموی
مصرف مواد باشد هخ میدهد م ده این مقان حمأثقر ماامدین ده میایسمه بما حمأثقر هاسماالن
نسبتا کم است ،زیرا هاساالن مجاوعه جذاب دمستان ها برای فرد فمراهم میکننمد کمه بمه
خوبی با می اهحباط برقراه میکنند ،با ام هفتاه سمختگقرانه نداهنمد م ااگوهما م اهزشهمای
موهد احترام خود ها با ام به اشتراک میگذاهند م نیش یک خمانواد داسموز ها بمرای فمرد
ایفا میکنند؛ اذا ده اینجاست کمه فمرد ده حیویمت اهحبماط خمود بما دمسمتان ممیکوشمد م
ااگوهای موهد احترام آنان ها بر خانواد حرجقح داد م ده اثر حدامم به این اهحباط ااگوهمای
دهمن گرم حوس فرد آموخته میشود .بنابراین ده شرایلی که فرد ،با دمسمتانی متاشمرو
داهد که مصرف کنند مواد مخده هستند ماادینی که ماجمد حوانمایی برقمراه کمردن اهحبماط
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قوی م موثر با فرزندان باشند ،ده فرآیند انتیمال ااگوهمای پرهقمز از ممواد مخمده بمه آنمان
موفقحر خواهند بود( .مقادی)9387 ،
نظریههای زیست شناختی :بر طبق نظریههای زیستشناختی ،علل سوء مصمرف ممواد
مخده ده برخی عوامل زیستشناختی اهثی منیش ژنتقک ده گرایش افراد به سوء مصمرف
مواد مجود داهد( .پقکنز م اسمویکقز .)9588 ،حقیقیماو نشمان داد انمد کمه آسمتانه حقامل
مادهزادی باالحری برای مواد مخمده ده برخمی افمراد مجمود داهد یما اخمتالالو متابواقمک
موجود ده بتضی افراد ،اشتقاق بقشتری ده آنها برای مواد مخده ایجاد میکند (هاچنانکمه
بقااهی قند ،اشتقاق بقشتری برای مصرف انسواقن ایجاد میکند) م احتاال ااکلی شمدن ده
بقن کسانی که ماادین ااکلی داهند ،چهاه برابر بقش از دیگران اسمت( .میتمرز ،منتموهای م
هنسن  .)9552بنابراین بر طبق این نظریهها ،برخمی افمراد از نظمر فقزیواوژیمک اسمتتدادی
داهند که موجب میشود (ده میایسه با دیگران) از سوء مصرف مواد اذو بقشتری ببرنمد م
هاقن استتداد باعث اعتقاد آنها میشود .به بقان دیگر سقستم عصب مرکزی کمه عامدحا از
مغز م نخاع حشکقل شد  ،مواد مخده ها طوهی حوسم انتیمال دهنمدگان عصمبی ،پمردازش
میکند که برای فرد حجربه اذو بخش نادهی حواقد میشود( .جاهمیک)9551 ،
حقیقیاو م ملااتاو زیادی ده جهت شناسایی عوامل موثر بر اعتقماد جوانمان صموهو
گرفته است از جاله «شقلده م بلوک» افسردگی م حغققراو خلیی ها عامل گمرایش جوانمان
به مواد مخده یاد کرد اند .پریسگر ده ملااتاو خود به این نتقجه هسقد است که  88/9ده
صد از متتادین شخصقت جامته ستقزی داهند .کوپس م هاکاهان بقن شکست حقصمقلی م
اعتقاد هابله متنی داهی گزاهش کرد اند .حقیقق دیگمری کمه حوسم مواموی ،هسمول زاد
انجام گرفته است حاکی از آن است مهمحرین عامل گرایش جوانان به سوی مواد مخمده ها
عوامل فردی ،اجتااعی م خانوادگی از جاله متاشرو با دمستان ناباب ،شکست حقصقلی،
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طالق م اختالفاو خانوادگی حشکقل میدهد .هاچنقن نتایج حقیقیاحی که طی پژمهشهای
گوناگون به مجود آمد است م نشمان میدهمد نوجوانمانی کمه از بمودن ده خمانواد شمان
احساس هضایت م خشنودی داشتهاند م همابم صماقای م گرممی بمقن اعضمای خمانواد
مجود داشته است کاتر به دنبال مصرف مواد مخده بود اند .این یافتهها نشان میدهمد کمه
قشر مسقتی از خانواد ها میحوانند با برقراهی هماب سماام بمقن اعضمای خمانواد خمود م
حربقت مناسب خود از گمرایش آنمان بمه ممواد مخمده م گرفتماهی گونماگون اجتاماعی آن
جلوگقری کنند.
 هحاتی م طاهمقان ( )9384ده حقیقیی حقت عنوان «شقوع شناسمی مصمرف ممواد معوامل خلر م مقافظت کنند ده دانشجویان دانشگا بماهنر کرممان» نشمان داد کمه مقمزان
مصرف م گرایش ده مقان دانشجویان به میمژ مموادی ماننمد سمقگاه ،قلقمان ،م مشمرمباو
ااکلی قابل حوجه م ده موهد سایر مواد فرامانمی نسمبتا کاتمر اسمت .سمن شمرمع مصمرف
سقگاه ،قلقان ،مشرمباو ااکلی ،حشقش ،قرص اکس م حریاک  96حما  98سمااگی ،همرمئقن
 98حا  95سااگی م سن شرمع مصرف کراک م شقشه  22حا  29سااگی بود .هاچنقن نشمان
داد که مصرف مواد ده بقن دانشجویان هشتههای کشامهزی ،انسانی هنر م متااهی ،فنمی م
مهندسی ،علوم پایه م حربقت بدنی بود .شقوع مصرف ده کل زندگی ،ده 92ما م یمک مما
گذشته به حرحقب ده مقان دانشجویان جداشد از هاسر م سپس ده مقان دانشجویان متاهمل
م مجرد بود .مصرف سقگاه ،قلقان ،مشرمباو ااکلی م حشقش ده طول زنمدگی ده  92مما
م ده یک ما گذشته با سن دانشجویان هابلهی متنی داه داشت .باالحرین مصرف ده فاصله
 22حا  29سال م کاترین آن باالی  29سال بود .مصرف مشمرمباو ااکلمی ،حریماک ،قمرص
اکس ،شقشه م حشقش ده طول زندگی ده  92ما م ده یک مما گذشمته بما حقصمقالو م
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مضتقت شغلی پده م ماده دانشجویان هابله متنی داهی داشت .دهصد شمقوع مصمرف ده
بقن دانشجویانی که پده م ماده حقصقالو پایقنحر داهند م بقکاه بود اند بقشتر بود.
 حادیه ( )9386ده پژمهشی حقت عنموان «برهسمی مصمرف ممواد مقمرک ،ااکمل مداهمهای همان گردان ده نوجوانان م جوانان دانشمجو م غقمر دانشمجوی  39 -99سمااه ده
حهران» انجام داد نتایج نشان داد که مصرف سمقگاه ده دانشمجویان  98/9دهصمد م ده بمقن
غقر دانشجویان  21/9دهصد میباشد .آزمون خی دم نشان میدهد کمه مصمرف سمقگاه ده
بقن گرم حفامو متنی داهی داهد م غقر دانشجویان مصرف بقشتری ها داها هسمتند .نتمایج
حقیقق نشان میدهد که مجود افسردگی با مصرف سقگاه م ااکل اهحباط متنماداه ها داهد م
هماب متشنج خانواد  ،اهحباط متناداهی ها با شقوع مصرف باال دهد.
گرجی میکرانی ( )9389پژمهشی حقت عنوان برهسی عوامل خلر م مقافظت کنند ی
دانشجویان ده گرایش به مصرف مواد مخده انجام دادند .نتایج نشان داد عوامل خلر بمرای
کشقدن سقگاه ،حریاک ،قلقان م مصرف مشرمب شامل عدم اعتااد به نفس ،نامناسب بمودن
هفتاه مسئوالن دانشگا با دانشجویان ،انجام کاههای هقجان آمه ،اهزان بودن ،حجربمه فشماه
زیاد از طریق امتقاناو م حجم دهمس ،نماحوانی مسمئوالن بمرای پرکمردن امقماو فراغمت
دانشجویان ،نگرانی از مشکالو ماای م نامناسب بمودن مضمتقت اقتصمادی خمانواد بمود
است.
مدنی م هزاقی ( )9378حقیقیی حقمت عنموان برهسمی حغقمراو ااگموی مصمرف ممواد
متتادان کشوه انجام داد .نتایج نشان داد :باالحرین نسبت متتادان ها گرمهی حشکقل میدهند
که ده گرم سنی  98 -97سال مصرف مواد ها شمرمع کرد انمد ( 96/4دهصمد) پمس از آن
متتادانی قراه داهند که ده سن  21 -95سال اقدام به شرمع مصرف مواد کرد اند ()99/5
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 بابست م هاکاهانش  9575نیل از پقرممرادی  :9378حقیقیمی حقمت عنموان قرابمت یماهازیستی خانوادگی ده اهحباط با متغقرهای موفیقت حقصقلی ،هابله دمستی با متتمادان بمه
مواد مخده ،هفتاه مخاطر آمقز م مصرف مواد مخدهبقن دانش آموزان م دانشمجویان انجمام
داد .نتایج نشان داد :دهجه باالی قرابت خانوادگی ،هابله متیابل مثبتی با موفیقت حقصمقلی
م کسب استیالل بهنگام ایجاد مینااید اما بر عکس چنانچمه فضمای عماطفی موجمود بمقن
اعضای خانواد حااتی سرد ،بیحفامو م بسته داشته باشد ،به ایجاد هفتاههای مخاطر آمقمز
م یا استفاد از مصرف مواد منجر خواهد شد.
 سلنو  ،9587نیل از پقرمرادی  :9378ده یک برهسی به اهاقت هماب بقن فرزنمدان ممااممدین پرداخممت .نتممایج نشممان داد :مصممرف مممواد مخممده م اعتقمماد بممه مممواد مخممده ده
خانواد هایی که حنها داهای یکی از ماادین بود اند( .بویژ پدهانی که بمه حنهمایی مسمئواقت
حربقت فرزندان ها بر عهد داشتند) به مراحب بقشتر برمز ناود ده حااقکه ده خانواد همایی
با هماب هضایت بخش م صاقای اعتقاد به مواد مخده با احتاال کاتری صوهو میگقرد.
جانستون م هاکاهان ( 82/4 )2111دهصد دانشجویان آمریکایی که حقت عنوان نظماه
آیند چاپ شد  39/6دهصد مصرف مماهی جوانما م  9/6دهصمد مصمرف کوکمائقن ها ده
یکسال گذشته حجربه کرد اند .هاچنقن بنابر گزاهش موسسه ملی اعتقاد ( NIDAشمااه ،2
 )2112مصرف اکستازی ده بقن دانشجویان آمریکا از سال  9559حا سال  2119بمقش از 91
برابر هشد داشته است .این هقم ده سال  1/5 ،9559م ده سال  2119به  5/2هسمقد اسمت.
هاچنقن مقزان دسترسی به اکستازی ده بقن هاقن گرم از سال  9559حا سمال  2119بمقش
از  9برابر هشد داشته است.
نقلی م هاکاهان ( )2116ده پژمهشی حقت عنوان همانپزشکی مرحب بما سموء مصمرف
مواد ده بقن نوجوانان به این نتقجه هسقد که ده ایماالو متقمد امریکما  41دهصمد دانمش
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آموزان کالس دهم گاهی امقاو داهمی غقرمجاز مصرف میکنند م 98دهصد آنها ده یمک
ما بتدی چنقن کاهی ها میکنند.
روش شناسی
این حقیقق از نوع حقیقیاو کاهبردی بر پایه ملااتاو حوصقفی م حقلقلی است .جامتمه
آماهی این حقیقق شهرمندان ساکن بخشهای الاه زاه م گلزاه است .حجم ناونمه انتخماب
انتخاب شد ده بخش گلزاه بر اساس جدمل کوکران م موهگمان  332نفمر ده نظمر گرفتمه
شد است م حجم ناونه انتخاب شمد ده بخمش الامه زاه بمر اسماس جمدمل کموکران م
موهگان  335نفر ده نظر گرفتمه شمد اسمت .همش ناونمه گقمری ده ایمن حقیقمق از نموع
خوشهای هدفاند بر اساس بلوک بندی بخشهمای گلمزاه م الامه زاه بمر اسماس جاتقمت
همستاها م دهستانهای همر بخمش حتقمقن میگمردد م ده آن افمراد بماالی  98سمال مموهد
پژمهش قراه میگقرند .ده پمژمهش حاضمر بمرای جامع آمهی اطالعماو ابتمدا ملااتماو
کتابخانهای به منظوه کسب شناخت کافی از مفهوم نظری م عالی انقرافاو بما عنایمت بمه
منابع حقیقیاحی م حئوهیک موجود صوهو پذیرفت م فرضقاو موهد نظمر پمژمهش ده ایمن
مرحله انتخاب گردید م سپس پرسشنامهها با استفاد از مصاحبه نسبت به دهیافت پاسخ از
پاسخگویان اقدام گردید .ده این پژمهش از پرسشنامهای که حوس خود مقیق ساخته شد
بود استفاد شد.این پرسشنامه داهای سوال  34سوال بود .با اسمتفاد از طقمف اقکمرو کمه
شامل گزینههای کامال موافق ،موافق ،مخااف ،کامال مخااف پرسشنامهها بمه متتمادان ممواد
مخده حوزیع شد .به منظوه حجزیه م حقلقل داد ها از آماه حوصقفی م استنباطی استفاد شد
م کاه حجزیه م حقلقل با استفاد از نمرم افمزاه  spssم آزمونهمای پقرسمون م هگرسمقون م
آزمون ناپاهامتریک انجام شد است.
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یافتههای تحقیق
جدمل شااه ( :)9خالصه شاخصهای حوصقفی نار های شرکت کنندگان ده متغقرها
متغیرها

میانگین

انحاااااارا

حاااداقل حاااداک ر کجی

عوامل فردی
عوامل محیطی
عوامل بیرونی

3/13
1/81
1/36

استاندارد
8/01
8/00
8/61

نمره
3
3/0
3

کشیدگی

نمره
3/61
3/30
0

8/01
8/11
8/00

-8/31
-8/11
8/31

انگیز
چالش امدیتی

1/61
1/01

8/63
8/66

3
3

0
3/17

8/37
8/71

8/36
-8/81

گرایش به اعتیاد

1/13

8/00

1/11

3/71

8/01

-8/16

ماتریس همبستگی بین متغیرها
فرضقه اصلی :بقن عوامل فردی ،عوامل مققلی م بقرمنی ،انگقز های شرمع به مصرف ممواد
مخده م حتققن چااشهای امنقتی ناشی با مقزان گرایش به اعتقاد هابله متناداه مجود داهد.
نتایج نشان داد هابله عوامل فردی با گرایش بمه اعتقماد( ،)r=1/813،P<1/111عواممل
مققلی با گرایش به اعتقاد ( ،)r=1/695،P<1/115هابله بقن عوامل بقرمنی با گمرایش بمه
اعتقممماد( ،)r=1/775،P<1/115هابلمممه بمممقن انگقمممز شمممرمع بممما گمممرایش بمممه اعتقممماد
( ،)r=1/868،P<1/111هابله بقن چااش امنقتی با گرایش به اعتقاد ()r=1/799،P<1/112
م هابله بقن امقد داشتن با گرایش به اعتقاد( )r=1/894،P<1/112به دست آمد اسمت .ده
این ماحریس مشخص شد است که حاامی شاخصهای عواممل فمردی ،عواممل مققلمی م
بقرمنی ،انگقز های شرمع به مصرف مواد مخده م حتققن چااشهای امنقتی با مقزان گمرایش
به اعتقاد ده متتادان هابله متناداه م هابستگی باالیی داهند.
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جدول شماره ( :)0ماتریس همبستگی بین متغیرها
مولفه ها

9

عوامل فردی
عوامل محیطی
عوامل بیرونی
انگیز
چالش امدیتی
گرایش به اعتیاد

**8/761
**8/081
**8/711
**8/687
**8/718
**8/733

3

2

5

4

7

6

1
**8/631

1

**8/706
**8/613
**8/066
**8/618

**8/011
**8/787
**8/601
**8/083

1
**8/081
**8/713
**8/630

1
**8/661
**8/070

1
**8/711

1

تببین فرضیات
ده بخممش امل بممه حوصممقف متغقرهممای دموگرافقممک متتممادان ده میواممههای جنسممقت،
مضتقت حاهل ،گرم سنی م مضتقت حا پرداخته شد است ،ده این بخش از پمژمهش بمه
حببقن م حقلقل فرضقاو پژمهش پرداختمه میشمود .آزممون فرضمقاو یکمی از مهممحمرین
بخشهای یک پژمهش میباشد که اصلیحرین میموالو نظمری ها حایقمد ها هد میکنمد .ده
بخش حببقن فرضقاو نکاحی بسقاه ضرمهی ها باید هعایت ناود حا نتایج بدست آممد قابمل
استناد م اعتباه باشد .به هاقن حرحقب قبل از دهنظر گرفتن جنس فرضقاو م سلح سمنجش
شاخصها ،از آزمون ناپاهمتریک جهت برهسی مضتقت نرمااقته بودن داد ها اسمتفاد شمد
است.
عوامل فردی ،عوامل مققلی ،عوامل بقرمنی ،انگقز چااش امنقتی با مقمزان گمرایش بمه
اعتقاد
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جدمل شااه ( :)3آزمون ناپاهامتریک
ردیف

سطح معناداری کولموگرو -اسمیرنو

متغیر

9

عوامل فردی

8.863

2

عوامل محیطی

8.317

3

عوامل بیرونی

8.381

5

انگیز

8.313

6

چالش امدیتی

8.181

7

گرایش به اعتیاد

8.800

طبق نتایج آزممون کوااموگرمف اسماقرنف حامامی شماخصهای داهای حوزیمع نرممال
می باشند .به هاقن حرحقب با حوجه به اینکه سلح سنجش متغقرهای پس از جامع امتقمازاو
فاصلهای میباشد م هاچنقن هدف از پژمهش حاضر برهسی عوامل مموثر بمر گمرایش بمه
اعتقاد است ،از آزمون هبستگی ده دم قااب پاهامتریک(پقرسمون) اسمتفاد میشمود .ممالک
اهزیابی ده آزمون کلاموگراف اسماقرنف سملح متنماداهی میباشمد .بما حوجمه بمه سملح
متناداهی باالی  %9حوزیع برخی از متغقرها نرمال میباشد.

فرضیه اول :عوامل فردی در گرایش به مواد مخدر در بین مردم بخشهای گلزار و الله
زار گرایش به اعتیاد تأثیر گذار است.
جدمل شااه ( :)4خالصه حقلقل هگرسقون هازمان پقش بقنی گرایش به اعتقاد
مال

مد

مجماااااوع درجاااه میاااااانگین F
آزادی مجذورات
مجذورات

گاارایش رگرسیون 30/181
7/103
به اعتیاد خطا
17/380
کل

3
71
71

13/107
8/831

سااااااط
معداداری

8/881 107/103

R

R3

R3adj

8/067 8/613 8/71
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جهت پقش بقنی نشاط زندگی بر حسمب مقمزان عواممل فمردی از هگرسمقون هازممان
استفاد شد .نتایج جدمل باال نشان داد میداه  R 2بمه دسمت آممد ( ) 1/694اسمت یتنمی
 69/4دهصد از ماهیانس گرایش به اعتقاد حوس متغقرهمای پمقشبمقن حبقمقن میشمود .بمه
عباهو دیگر 69/4 ،دهصد از پراکندگی مشاهد شد ده گرایش به اعتقاد حوس متغقرهمای
پقشبقن حوجقه میشود .میداه  Rمشاهد شد ( )1/73نقز نشان دهند آن اسمت کمه ممدل
هگرسقون خلی حاضر میحواند برای پقش بقنی اسمتفاد شمود .عمالم بمر ایمن ،بما سملح
متناداهی کاتر از  1.19ده سلح اطاقنان حداقل  59دهصد متناداه است .بنمابراین میحموان
نتقجه گرفت که بقن گرایش به اعتقاد با متغقرهای پقشبقن هابستگی متناداه مجود داهد.
جدمل شااه ( :)9خالصه ضرایب هگرسقون پقش بقنی گرایش به اعتقاد
پیش بیدی
کددد ها

ضرایب
استاندارد
نشد

خطای
استاندارد

متغیر وابستهخ گرایش به
اعتیاد
ضرایب استاندارد شد

t

عوامل فردی

8/180

8/831

8/303

3/113

p
/881
8

مجذور
همبستگی
نیمه
تفکیکی
8/836

جدمل باال نشان میدهد با مراجته به آماه  tم سلوح متناداهی میحوان قضامو کمرد
که عوامل فردی پقش بقنی کنند مثبت م متناداه گرایش به اعتقماد اسمت ( )p<1/19م بما
یک ماحد استانداهد افزایش ده عوامل فردی  1/284ماحد استانداهد افزایش ده گرایش بمه
اعتقاد هارا است ،م  4/6دهصد ماهیانس گرایش به اعتقاد ها حبققن میکند.
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فرضیه دوم :میزان عوامل محیهی و بیرونی پیش بینی کننده گرایش به اعتیاد میباشد.
جدمل شااه ( :)6خالصه ضرایب هگرسقون پقش بقنی گرایش به اعتقاد
پیش بیدی
کددد ها

ضاااااارایب خطاااای متغیر وابستهخ گارایش باه
استاندارد اعتیاد
استاندارد
t
ضرایب استاندارد شد
نشد

عوامل بیرونای 8/117
و محیطی

8/831

3/807

8/107

p

888
8/

مجااااااذور
همبساااتگی
نیمااااااااه
تفکیکی
8/811

جدمل باال نشان میدهد با مراجته به آماه  tم سلوح متناداهی میحوان قضامو کمرد
که عوامل مققلی م بقرمنی پمقشبقنمی کننمد مثبمت م متنماداه گمرایش بمه اعتقماد اسمت
( ) p<1/111م با یک ماحد استانداهد افزایش ده عواممل بقرمنمی م مققلمی  1/997ماحمد
استانداهد افزایش ده گرایش به اعتقاد هارا است ،م  3/9دهصد ماهیانس گرایش به اعتقماد
ها حبققن میکند.
فرضیه سوم :میزان و کیفیت شیوه پویشی (انگیزش و اهداف) پیش بینی کننده گررایش
به اعتیاد میباشد.
جدمل شااه ( :)7خالصه ضرایب هگرسقون پقش بقنی گرایش به اعتقاد
پیش بیدی
کددد ها

شیو پویشی
(انگیزش و
اهداف

ضرایب
استاندارد
نشد
8/101

خطای
استاندارد

817
8/

متغیر وابستهخ گرایش به
اعتیاد
ضرایب استاندارد شد
8/367

t

p

13
3/1

8
8/83

مجذور
همبستگی
نیمه
تفکیکی
8/837
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جدمل باال نشان میدهد با مراجته به آماه  tم سلوح متناداهی میحوان قضامو کمرد
که شقو پویشی(انگقزش م اهداف) پقشبقنی کنند مثبت م متناداه گرایش به اعتقاد اسمت
( )p<1/112م با یک ماحد استانداهد افزایش ده شقو پویشی (انگقزش م اهمداف) 1/267
ماحد استانداهد افزایش ده گرایش به اعتقاد هارا است ،م  4/7دهصد ماهیانس گرایش بمه
اعتقاد ها حبققن میکند.
فرضیه چهارم :چالشهای امنیتی پیش بینی کننده گرایش به اعتیاد میباشد.
جدمل شااه ( :)8خالصه ضرایب هگرسقون پقش بقنی گرایش به اعتقاد
پیش بیدی

ضرایب

خطای

متغیر وابستهخ گرایش به

کددد ها

استاندارد

استاندارد

اعتیاد

نشد

مجذور
t

p

ضرایب استاندارد شد

همبستگی
نیمه
تفکیکی

چالشهای
امدیتی

8/137

8/811

8/370

/331

888

3

8/

8/813

جدمل باال نشان میدهد با مراجته به آماه  tم سلوح متناداهی میحوان قضامو کمرد
که چااشهای امنقتی پقش بقنی کنند مثبت م متناداه گرایش به اعتقاد است ( )p<1/111م با
یک ماحد اسمتانداهد افمزایش ده چااشهمای امنقتمی  1/278ماحمد اسمتانداهد افمزایش ده
گرایش به اعتقاد هارا است ،م  3/4دهصد ماهیانس گرایش به اعتقاد ها حبققن میکند.
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فرضیه پنجم :میزان و کیفیت امید داشتن پیش بینی کننده گرایش به اعتیاد میباشد.
جدمل شااه ( :)5خالصه ضرایب هگرسقون پقش بقنی گرایش به اعتقاد
پیش بیدی

ضرایب

خطای

متغیر وابستهخ گرایش به

کددد ها

استاندارد

استاندارد

اعتیاد

نشد

مجذور
t

p

ضرایب استاندارد شد

همبستگی
نیمه
تفکیکی

امید داشتن

8/313

8/831

8/338

3/110

881

8/838

8/

جدمل باال نشان میدهد با مراجته به آماه  tم سلوح متناداهی میحوان قضامو کمرد
که کقفقت امقد داشتن پقش بقنی کنند مثبت م متناداه گرایش به اعتقاد اسمت ( )p<1/119م
با یک ماحد استانداهد افزایش ده کقفقت امقد داشمتن  1/241ماحمد اسمتانداهد افمزایش ده
گرایش به اعتقاد هارا است ،م  4/1دهصد ماهیانس گرایش به اعتقاد ها حبققن میکند.
بحث و نتیجه گیری
ده حقلقل حقلقل هابله بقن علل فردی م شخصی گرایش به مواد مخده نتایج حاصل از
این فرضقه با حقیقیاو م پژمهشهای ذیمل هاسمویی داهد .اهفموهد )9554(9ده پژمهشمی
حقت عنوان «علل اعتقاد ده مقان جوانان ده آمریکا» به این نتقجه میهسد که عواممل فمردی
هاچون سن ،مضتت حاهل م اشتغال افراد ده اعتقاد آنان موثر است م اثباو نامود اسمت.
نازمل اسالم ( )2111ده پژمهشی حقت عنوان «پایگا اجتااعی افراد متتماد ده بمنگالدش»
به این نتقجه میهسد که شدو اعتقاد ده متأهلقن بمقشحمر از مجمردین اسمت .می بمه ایمن
نتقجه هسقد است که عواملی فردی هاچون سن افراد م مضتقت اشتغال آنان حأثقر زیمادی
ده گرایش آنان به اعتقاد داشته است .صااقی جونیانی ( )9386ده پژمهشی حقمت عنموان
1

. Orford
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برهسی حأثقر عوامل اقتصادی ،اجتااعی بر اعتقاد ،به این نتایج دست ممییابمد کمه عمواملی
هاچون سن ،جنس ،مضتقت حاهل ،اشتغال هابله متناداهی با اعتقاد افمراد بمه ممواد مخمده
داهد .آقا بخشی ( )9388ده پژمهشی حقت عنوان برهسی عوامل موثر بر گرایش جوانان به
سوء مصرف مواد مخدهصنتتی ده حهران ،به این نتقجه هسقد اسمت کمه مهمحمرین عواممل
فردی مرحب بر گرایش جوانان به مواد مخده به شامل مواهدی هاچون سن افراد ،مضتقت
حاهل م کنجکامی جوانان م میباشند.
ده حقلقل برهسی هابله بقن علل همحی همانی گرایش به مواد مخده نتایج حاصمل از ایمن
فرضقه با حقیقیاو م پژمهشهای ذیل هاسویی داهد .اهفوهد ( )9554ده پژمهشمی حقمت
عنوان «علل اعتقاد ده مقان جوانان ده آمریکا» به این نتقجه هسقد است که اکثر افرادی کمه
متتاد بودند دچاه سمرخوهدگیهمای همحمی م همانمی سماختاهی م مققلمی بودنمد .عمدم
هسقدگی به خواستههای عاطفی آنان حوس اجتااع از علل گرایش آنمان بمه اعتقماد اسمت.
پقکو ( )2111بر اساس ملااتاو انجام شد بع این نتقجه هسقد است کمه خمع عماطفی م
همانی جوانان از عوامل گرایش آنان به اعتقاد است .هاچنقن بوااهری ( )9388ده پژمهشمی
حقت عنوان «اهزیابی مصرف مواد مخده ده زندانهای ایران» .به این نتقجه هسقد است که
 %87/9از مصرف کنندگان مخده مشکوک به اختالل همانمی بودنمد .بمقن انمواع اخمتالالو
همانی از جاله مسواس م اجباه ،افسردگی م همان پریشمی م مصمرف ممواد مخمده هابلمه
متنیداه مجود داهد .که هاگی این نتایج ذکر شد با نتقجه حاصل از این فرضمقه پمژمهش
هاسویی داهد .ده ضان از مقان نظریههای همان شناسان ده خصوص عوامل همحی همانی
مرحب بر گرایش به اعتقاد ،هوهنای متتید است شخص برای فراه از اضلراب ماکن اسمت
به انکاه مجود آن به هر مسقله ماکن بپردازد که ده این صوهو شخص با آگاهی م اصراه
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گرایش به انجام هفتاههمای انقرافمی از قبقمل مصمرف ااکمل م ممواد مخمده پقمدا میکنمد.
(شایسته.)23 :9379 ،
ده حقلقل برهسی هابله بقن علل خانوادگی گرایش به مواد مخده نتایج حاصمل از ایمن
فرضقه بما حقیقیماو م پژمهشهمای ذیمل هاسمویی داهد فماهم 9م برسمقنگ )9551( 2ده
پژمهشی حقت عنموان «اهحبماط آشمفتگی خمانواد م مصمرف ممواد مخمده» بمر همی 343
نوجوان به این نتقجه هسقد اند کسانی که به مصرف زیاد ااکل م مواد مخده ممیپرداختنمد،
اغلب داهای خانواد هایی با زمقنه آشمفته بودنمد .سمقاونز 3م هابرحسمون )9585( 4ده یمک
آزمون با ناونه آماهی  343نفر که شامل افراد متتاد م غقر متتاد میشمد بمه یمک هابلمۀ دم
جانبه مشخص مقان برخی شاخصهای هفتاهی ماادین م ماهد شدن فرزندان به گرم همای
منقرف هم سن م سال م نهایتا مصرف مواد مخمده پمیبردنمد .بمر اسماس یافتمههای ایمن
پژمهش طرد فرزندان حوس ماامدین از اهاقمت میمژ ای ده گمرایش فرزنمدان نسمبت بمه
گرم های منقرف هم سن برخوهداه است .این مقییان هممچنمقن بمامه داشمتند کمه طمرد
فرزندان حوس ماادین ،قابلقت احکاء م اعتااد به نفس آنان ها خدشه داه مینااید .بمرمک،9
نومرا 6م کوهن )9585( 7ده ملااتاو انجام شد ااکلیهای دائمم ااخامر (نوشمندگانی کمه
مصرف آنها باالحر از حد طبقتی است) به این نتقجه هسقد اند که مصمرف کننمدگان ممواد
مخده اغلب داهای حجاهب سخت ناسمازگاهی م حتماهض بمقن ماامدین م فیمدان انسمجام
خانوادگی میباشند .همچنقن حتاهض کاتمر ده مقمق خمانواد م هابلمه مناسمب ماامد -
فرزندی با مصرف کاتر ممواد مخمده حوسم نوجوانمان ممرحب اسمت .بویمل )2111( 8ده
1.

Simons
Robertson
3. Brook
4. Nomura
7. Cohen
1.

. Boyle

6
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پژمهشی حقت عنوان « برهسی مجود اعتقاد ده خانواد م حأثقر آن بر همی آمهدن افمراد بمه
اعتقاد»به این نتقجه میهسد .که براده بزهگتر متتاد اثر بقشتری ده سوق دادن نوجوانمان بمه
اعتقاد داهد .هافان 9م سربون )2112(2ده پژمهشی حقت عنوان «حأثقر عواممل اجتاماعی ده
گرایش افراد به اعتقاد» به این نتقجه هسقد اند .زمانی که ماادین م دمستان افراد مواد مخمده
مصرف میکنند احتاال بقشحری مجود داهد که فرزندانشان نقز متتاد گردند.
ده حقلقل برهسی هابله بقن علل اجتااعی م گرایش به مواد مخده نتایج حاصل از ایمن
فرضقه با حقیقیاو م پژمهشهای ذیل هاسویی داهد نازهمل اسمالم ( )2111ده پژمهشمی
خود به این نتقجه هسقد است که عواملی اجتااعی مختلفی هاچون متاشمرو بما دمسمتان
متتاد ده گرایش افراد به ممواد مخمده حمأثقر بسمزایی داهد .همافان 3م سمربون )2112(4ده
پژمهشی حقت عنوان «برهسی عوامل اجتااعی ده گرایش افراد به اعتقماد» پبمه ایمن نتقجمه
هسقد اند .زمانی که ماادین م دمستان افراد مواد مخده مصرف میکنند احتامال بمقشحمری
مجود داهد که فرزندانشان نقز متتاد گردند .صااقی جونیمانی ( )9386ده پژمهشمی حقمت
عنوان برهسی حأثقر عوامل اقتصادی – اجتااعی بر اعتقاد ،به این نتقجه هسقد است اکثریت
متتادان از مضتقت اقتصادی -اجتااعی پایقنی برخوهداهاند .هاچنقن بقن ،اعتقماد دمسمتان،
مقزان ناکامی های اجتااعی افراد ده زندگی ،مقزان امقد بمه آینمد م اعتقماد هابلمه متنمیداه
مجود داهد .کوثری( )9387ده پژمهشی حقت عنوان «جامته شناسی اعتقاد» بمه ایمن نتقجمه
هسقد است ده حبققن منشأ اجتااعی آن ،زندگی ده مناطق مقرمم ،خانههای مخرمبمه ها از
مجاوعه عواملی میداند که باعث اعتقاد میگردد.

Hoffman
Hoffman

1.
3.
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ده حقلقل برهسی هابله بقن علل فرهنگی گرایش به مواد مخمده نتمایج حاصمل از ایمن
فرضقه با حقیقیاو م پژمهشهای ذیل هاسویی داهد .اهفوهد ( )9554ده پژمهشمی حقمت
عنوان «علل اعتقاد ده مقان جوانان ده آمریکا» به این نتقجمه هسمقد اسمت کمه نگرشهمای
فرهنگی جوانان بویژ خرد فرهنگهای که ده بقن آنها مجود داهد جزء عواممل فرهنگمی
حسهقل کنند گرایش آنان به ممواد مخمده میباشمد .کمه بما نتمایج حاصمل از ایمن فرضمقه
هاسویی داهد ،عالم بر این نتایج حاصل از ایمن فرضمقه بما حئموهی خمرد فرهنگهما ده
خصوص کج هفتاهیهای اجتااعی نقز هاسویی داهد ،هاانلوه که ده مبانی نظری پژمهش
ذکر شد «نظریههای خرد فرهنگی به حبققن اینکه چگونه مردم بما زنمدگی ده مقمالو بما
خرد فرهنگ خاص مجاوعه قوانقن م اهزشهای میژ ای ها ایجاد میکننمد کمه اغلمب بما
اهزشهای متدامل جامته حضاد پقدا میکند؛ اذا افراد که با اینگونه خرد فرهنگها زنمدگی
میکنند مجبوه میشوند قانون ها زیر پا بگذاهند م از قوانقن فرهنگ کمجهم پقمرمی نااینمد
(مباهکی.)75:9383 ،
ده حقلقل برهسی هابله بقن علل اقتصادی گرایش به مواد مخده نتمایج حاصمل از ایمن
فرضقه با حقیقیاو م پژمهشهای ذیمل هاسمویی داهد .آقما بخشمی ( )9388ده پژمهشمی
حقت عنوان برهسی عوامل موثر بر گرایش جوانان به سوء مصمرف ممواد مخدهصمنتتی ده
حهران ،به این نتقجه هسقد است که عوامل اقتصادی (فیر ،بقکاهی) از جاله عواملی هستند
که ده گرایش جوانان به مواد مخده مموثر اسمت .کمه بما نتمایج ایمن فرضمقه هاخموانی م
هاسویی داهد .عالم بر این بر اساس حئوهی مقرممقت نسبی .نابرابری دهآمدها ده جوامع
مختلف بتث ایجاد فشاه بر اقشاه کم دهآمد م متتاقب آن باعمث افمزایش مقمزان جمرم ده
آنها میشود .شکاف عاد بقن فیقر م غنی ،کقنهحوزی معدم اعتااد ها بهمجود ممیآمهد م
چنقن مضتقتی سرانجام منجر به خشونت م جرم میشود .ده جوامتی که ده آنها نابرابری
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دهآمد افزایش یافته است یک نوع حیاهو م سرافکندگی ده افراد کم دهآمد ایجاد میشمود
که این عامل باعث ایجاد انگقز های مجرمانه ده برخی از این افمراد میگمردد .ایمن فرآینمد
حقت عنوان حئوهی مقرممقت نسبی بقان گردید اسمت .مفهموم مقرممقمت نسمبی حوسم
جامتهشناسان جودیس بالم م پقتر بالم ( )9582ملرح شد است.
برهسی هابله بقن میژگیهای خاص مواد مخده ده گرایش به مواد مخده نشان میدهد
که عوامل م موافههای هاچون عوامل فردی ،عوامل مققلمی هااننمد (ققامت پمایقن ممواد
مخده ،مقل حرانزیت مواد مخده م هاچنقن باهاندازگا مواد مخده ده این مناطق) هاچنقن
عوامل اقتصادی هاانند بقکماهی بمه خصموص ده فصمل سمرما م عواممل اجتاماعی نظقمر
برگزاهی مهاانیها م دمههایهای مقلی به عنوان یک هسمم م آداب مقلمی نیمش بسمقاه
اساسی ده این گرایش به مواد مخده داهد از طرفی قبح مصرف مواد مخده ده بقن مردممان
این مناطق از بقن هفته م ده برخی مواهد به عنوان اهزش نقز حلیی میشمود بمه طموهی کمه
بقشتر اعضاء خانواد جالگی با هم به مواد مخده اعتقاد داهند ،که این امر باید موهد حوجمه
میژ برنامههیزان م مسئواقن ده این خصوص قراه گقرد.
منلیه گلزاه م الاه زاه از دیرباز مقل حردد قاچیچقان مواد مخده بود است م هاچنقن
یکی از باهاندازگا های مواد مخده قراه داشته است به هامقن خماطر ده طمول زممان ممردم
زیادی از این منلیه جذب گرم های قاچاق مواد مخده شد م مقزان گمرایش بمه ممواد ده
بقن افراد این منلیه شد است م هاقن گرایش به مصرف مواد مخده باعمث بمرمز حبتماو
امنقتی زیادی شد است م جرائای مانند سرقت ،فساد م فقشا م حامل م نگهمداهی ممواد
مخده ها به خود اختصاص داد است بر هاقن اساس حیویمت هاماهنگی بمقن اهگانهما م
دستگا های دخقل ده امر مباهز با مهمد م قاچاق مواد مخده ،حوس ستاد یا سازمانی کماها
با حیسقم مظائف مشخص م مدمن؛ آموزش م افزایش آشنایی مأموهان مباهز با قاچاق مواد
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مخده ده خصوص مواد مخده ،م حجهقز آنان به ابزاه م حجهقزاو مدهن ،خاص کشف ایمن
نوع از مواد مخده به میژ برای شناسمایی ممواد مخمده مصمنوعی م جاسمازیهما؛ فتااقمت
جدیحر مأموهان مباهز ی با مواد مخده ده این منلیمه؛ شناسمایی م برخموهد مموثرحر م بما
قاچاقچقان خرد پا م خرد فرمشان ده مقالو شهر از طریق پلقس پقشگقری م کالنتریها
است.
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