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 دانشكده بهداشت يزد
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 1387پاييز و زمستان 
 
 
 
 
 

چكيده
شواهد نشان مي عتياد عادت يا رفتاري است كه اغلب ترك كردنش مشكل مي باشد  ا:سابقه و اهداف 

 جوانان اصلي ترين قربانيان كهمصرف مي كنند در سر تا سر جهان مواد مخدر   ميليون نفر 190 دهد
جوانان به خاطر خصوصيات جواني، . اين نظر در وضعيت مشابهي قرار دارنداكثر كشورها از . موادمخدر هستند

به هر جا سر مي كشند كنجكاو و به دنبال همه چيز . آسيب پذيري زيادي دارند چون پويا و جستجوگر هستند
د جوانان آمادگي انجام هر كاري را دارند تا كنجكاوي و يا احساسات خو. نو هستند و به سرعت جذب مي شوند

بخصوص زماني كه زمينه هاي انحراف و فساد براي جوانان فراهم شود و آنان را در لبه پرتگاه . را ارضا نمايند
و آغاز سقوط قرار دهدلذا بايد توجه كرد كه انجام مداخله هاي الزم براي ايجاد نگرش صحيح در جوان بايد از 

 تشخيص اعتياد و ،اولين قدم. ديگر قابل درمان است اعتياد همانند بيماري هاي ضمنا.سنين پايين تر آغاز شود
 ل گرايش به اين مواد افيوني از سوي يها و دال  ريشهيافتن  بررسي اين هدف  و استسپس مداواي آن

 ن مي باشدجوانابه ويژه در معتادان وغيرمعتادان و
 نفر 200 معتاد و  نفر200اين مطالعه از نوع توصيفي و به روش مقطعي بود كه بر روي : روش بررسي

سوال درباره  8شامل  سال انجام گرفت و اطالعات از طريق پرسشنامه از پيش طراحي شده 40غيرمعتاد زير 
قسمتي ليكرت مورد ارزيابي  5سوال درباره نگرش افراد درباره اعتياد كه باروش 29اطالعات دموگرافيك و

 . جمع آوري گرديدقرارمي گرفت
. از معتادين داراي تحصيالت ابتدايي بودند% 5/86معتادين بيكار و % 5/59د كه  نتايج نشان دا:يافته ها

 درصد از غيرمعتادين نقش اعتياد اعضاي خانواده به مواد مخدر را در گرايش 6/55درصد از معتادين و % 8/78
درگرايش به  رامعتادين نقش دوستان  غير از درصد 4/77 درصد از معتادين و5/82. به اعتياد زياد مي دانستند

آماري  نظر رابطه بين نقش عدم توجه به گرايشات مذهبي وگرايش به اعتياد از .اعتياد زيادمي دانستند
رابطه آماري معني داري نيز  بين مشكالت اقتصادي و اختالفات زناشوئي .  معني دار بود>p 005/0با

 از معتادين، نقش دوستان، در %80بيش از  ). =01/0p<- 007/0p( درگرايش به اعتياد وجود داشت 
دسترس بودن مواد مخدر، سيگار كشيدن، بيكاري، عدم قدرت نه گفتن به ديگران و ورزش نكردن را در 

 .گرايش به اعتياد زياد قلمداد كردند
 از آن جا كه گرايش به اعتياد با مشكالت اقتصادي و اختالفات زناشوئي رابطه آماري معني داري دارد :بحث

. داشت خواهد ل مناسب براي جوانان وتوجه به مسائل آنلن نقش موثري دركاهش ميزان اعتيادايجادشغ
پيشنهاد مي شود برنامه هاي آموزشي جامع در مورد مصرف مواد مخدر و عوارض آن براي گروههاي سني و 

ري از اعتياد قشرهاي مختلف تدوين شود و برنامه تغيير و اصالح نگرش به شيوه عملي در برنامه هاي پيشگي
 .تنظيم شود

  واژه هاي كليدي
  غيرمعتاد،اعتياد، علل گرايش، معتاد

 مقايسه ديدگاه معتادين و غيرمعتادين درمورد علل گرايش به اعتياد

***  زهره رهايي ** شكوه فاضل پور *دكتر محمدحسين باقياني مقدم :نويسندگان
 

  دانشكده بهداشت يزد- دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي دانشيار گروه خدمات بهداشتي: ويسنده مسئولن* 
    Email:baghianimoghadam@yahoo.com 09131520732 لفنت

 دانشجوي كارشناسي ارشد آموزش بهداشت دانشكده بهداشت  كارشناس بهداشت عمومي و** 
 كارشناس ارشد آموزش بهداشت دانشكده بهداشت يزد*** 
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41 اعتيادمقايسه ديدگاه معتادين و غيرمعتادين درمورد علل گرايش به    
 مقدمه

اعتياد عادت يا رفتاري است كه اغلب ترك كردنش 
اعتياد و وابستگي مي تواند به الكل يا  .مشكل مي باشد

بسياري از ما براي مقابله با . مواد مخدر و يا قمار باشد
استفاده از .  اعتياد پناه مي بريممشكالت زندگي به

الكل، مواد مخدر و يا قمار براي مدتي درد يا ترس ما 
ولي در نهايت خودش به مشكل . را تسكين مي دهد

مشكلي كه اغلب روابط و خانواده ها را . تبديل مي شود
 .)2و1(از هم مي پاشد

اعتياد زماني اتفاق مي افتد كه ماده اعتيادزا به گيرنده 
ولي در مغز منتقل مي شود وبين آن ها عمل هاي سل

وعكس العمل اتفاق مي افتد وباعث ايجاد پيام عصبي 
) 3(مي شود كه سيستم عصبي مركزي رافعال مي كند 

معتادان مجبورند ميزان دريافت ماده اعتيادزاي 
 ).4(خودراطوري تنظيم كنند كه نيازمغزبرآورده شود

 چشمگيري كميسيون جرايم و مواد مخدر كمكهايِ  
جديد و  جهتِ تطبيق دولت با سياست هاي عمومي

 ) .5(مبارزه با مواد مخدر كرده است 
در سرتاسر جهان تعداد مصرف كنندگان مواد مخدر به 

 ميليون نفر مي رسند و آمار رسمي تعداد معتادان 190
 ميليون نفر ذكر مي كند كه ميانگين 2 تا 2/1كشور را 

باشدو اين در حالي است كه  سال مي18سني اين افراد 
 ميليون نفر از جمعيت كشور با مشكل اعتياد خود يا 11

  دراعتياد در ايران نيز). 7و6(اطرافيان دست به گريبانند 
 ).8(داشته است  درصدي8 رشد ساالنه  سال گذشته30

 معاون سالمت وزارت بهداشت در گفتگو با خبرنگار 
 مواد مخدر اجتماعي فارس تعداد كل مصرف كنندگان

 هزار نفر مي داند كه از 700سه ميليون و را در ايران 
 هزار نفر معتاد هستند و 200اين تعداد يك ميليون و 

مصرف روزانه دارند و بقيه به صورت تفنني مواد مخدر 
درصد 60حدود .كنند يا داروهاي روانگردان مصرف مي

از فضاي زندانها را زندانيان مواد مخدر اشغال كرده 
 هزار نفر در ارتباط 243 در حدود 1379در سال ). 9(ندا

 درصد آنها را 93با مواد مخدر دستگير شده اند كه 
 .معتادين تشكيل مي دهندو قاچاقچيان جزء 

 تن مواد مخدر مصرف مي شود و 780ساالنه در كشور 
 225مصرف كنندگان مواد مخدر ساالنه بيش از 

 .ميليارد تومان را دود مي كنند
 نفر جان خود 100اثر مصرف اين مواد هر ماه حدود بر 
 درصد طالق هاي ثبت شده 34دست مي دهند و  را از

اين در  .در كشور به علت اعتياد به مواد مخدر است
حالي است كه سن اعتياد به مواد مخدر نسبت به 

.  سال كاهش يافته است10چندسال گذشته حدود 
 تادان نشان بررسي سن مراجعان به مراكز درمان مع

 سال در 35 تا 30مي دهد كه سن شروع به اعتياد از 
 سال در سال جاري 25 تا 20چند سال گذشته، به 

اين مسئله نشانگر آن است كه اقدامات . رسيده است
 . چندين ساله ما جواب نداده است

مواد مخدر كه روزگاري تنها توسط كهنساالن استعمال 
يده مذمومي بود، مي شد و نزد بسياري از مردم پد

امروزه بسياري از ميانساالن و جوانان را گرفتار خود 
 تخت 150جالب تر از همه اين كه تنها . كرده است

بيمارستاني در كشور به ترك اعتياد اختصاص يافته 
 ).2(است

بسياري . جوانان اصلي ترين قربانيان موادمخدر هستند
از بررسي ها نشان داده اند كه فرهنگ ومسائل 
اجتماعي وخانوادگي بااعتياد رابطه اي تنگاتنگ دارند 
،به طوري كه نرم اجتماعي چگونگي برخورد فرد با هر 

آمريكا  مثال در) 10(پديده اي را مشخص مي نمايد
مصرف الكل درخانواده هايي كه والدين آن ها الكل 

    هرچه زودتر شروع  نوجواني، در مصرف مي نمايند،
وه هايي كه مصرف الكل تحت و در گر) 11(مي شود 

        است ولي در ليسم كمترـوع الكـكنترل است، شي
شيوع  گروه هايي كه الكل به سادگي مصرف مي شود،

 ). 12(الكليسم بيشتراست 
تحقيقات اخير نشان داده است كه جوانان بزهكار، معتاد 

 تند يا ــالق هسـراري از خانه به نحوي فرزندان طـيا ف
اد دارند و يا از خانواده هاي پرجمعيت و فقير والدين معت

جامعه هستند كه در دام سوداگران مرگ يا در عياش 
سن اين . خانه ها مورد سوء استفاده قرار مي گيرند
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42   فصلنامه پژوهشي طلوع بهداشت يزد   
 سال است و روزبروز اين پديده 30 تا 12جوانان بين 

 .درحال افزايش مي باشد
مسائل ديگري نظير كمبود امكانات فرهنگي، تفريحي 

رزشي خطر روي آوردن جوانان به مواد مخدر را و و
بيشتر كرده است به طوري كه در مناطق محروم مرزي 
اين شرايط حادتر است و رواج مصرف مواد مخدر 
بخصوص ترياك در بين جوانان كه به شيوه دسته 
. جمعي در خانه ها مصرف مي كنند عادي شده است

زنان و  درصد حوادث قتل، سرقت، تعرض به 90تقريباً 
دختران و خريد و فروش انسان و شيوع ايدز بطور 
. مستقيم و غيرمستقيم به مواد مخدر ربط پيدا مي كند

طبق نتايج يك بررسي كه از سوي ستاد مبارزه با مواد 
 انجام گرفت دانش آموزان استان 1377مخدر در سال 

يزد از نظر در معرض خطر بودن موادمخدر در بين 
 ).6(رتبه چهارم قرار داشتنداستانهاي كشور در 

  بنابر اين تغيير نگرش، مرحله پيش نياز بروز هر رفتار 
    لذا با ايجاد نگرش مثبت در جوان . بهداشتي است

مي توان انتظار رفتارهاي بهداشتي مناسب را نيز از وي 
توقع رفتارهاي بهداشتي از نوجوانان و بخصوص . داشت

ي از كارها بدون اين مجبور كردن ايشان به انجام برخ
كه نگرش لزوم انجام رفتارها و اعمال در آنها ايجاد شده 
باشد، در دراز مدت نه تنها تداوم نخواهد داشت بلكه با 
آسيب ها و اختالالت روحي و رواني نيز همراه خواهد 

 . بود
اجبار كردن نوجوان به برخي رژيم هاي غذايي، حركات 

 طغيان، اضطراب و فيزيكي، رفتارهاي جنسي نهايتاً
وجود چنين . افسردگي وي را به دنبال خواهد داشت

رفتارهايي در تربيت سنتي والدين كشور ما به عنوان 
 .فرهنگ غالب و روزمره ديده مي شود

لذا بايد توجه كرد كه انجام مداخله هاي الزم براي 
ايجاد نگرش صحيح در جوان بايد از سنين پايين تر آغاز 

د همانند بيماري هاي ديگر قابل درمان  اعتياضمنا.شود
 اولين قدم تشخيص اعتياد و سپس مداواي آن. است
 حضور در برنامه هاي معالجاتي و گروه بنابراين .است

 .هاي حمايت مي توانند وابستگي را كم و يا از بين ببرند

يكي از جنبه هاي مهم و قابل بررسي در معتادان به 
ر در استفاده از اين مواد مواد مخدر شناسايي عوامل موث

 غفلت مسئوالن سازمان هاي متولي توسط آنهاست و
امر، از موضوع خطير اعتياد نتايج وخامت باري در پي 

ها و   ريشهيافتن  بررسي اين  لذا هدفخواهد داشت
 معتادان دالئل گرايش به اين مواد افيوني از سوي 

بي شك  .ن مي باشدجواناوغيرمعتادان وبه ويژه در
 ها و دالئل گرفتاري به اين بالي آگاهي يافتن از ريشه

 را نسبت به لغزيدن در ورطه معاصر، مي تواند جامعه
 .هولناك اعتياد مصونيت بخشد

 
 

 روش بررسي
اين مطالعه توصيفي و به روش مقطعي بود كه نگرش 

ساله رانسبت به اعتياد 40معتادان وغير معتادان  زير 
 . سنجيده است

گيري  بصورت خوشه اي بود كه شهر روش نمونه 
 خوشه تقسيم شده و از هر خوشه بطور 4يزد به 

تصادفي افراد معتاد از مراكز بازپروري انتخاب و افراد 
 .غير معتاد نيز از همان منطقه انتخاب گرديد

حجم نمونه مورد بررسي با در نظر گرفتن توان آزمون 
الف و براي رسيدن به اخت% 95و سطح اطمينان % 80
        در عوامل گرايش به اعتياد در دو گروه حداقل % 10

نفر  براي هر گروه مشخص گرديد كه براي 150
 نفر پرسشنامه 200اطمينان بيشتر براي هرگروه 

براي تكميل پرسشنامه ها، به مركز . تكميل شد
نفر از  200بازپروري يزد مراجعه و پرسشنامه براي 

وه مورد تكميل گرديد، مراجعه كنندگان به عنوان گر
سپس براي يكسان كردن گروه شاهد كه غيرمعتادان 

كوشش گرديد كه غير معتادان ازمنطقه اي  بودند،
انتخاب شوند كه معتادان ازآن منطقه بوده اند ،لذا شهر 

آن مناطق  معتادان از منطقه كه بيشتر يزد به چهار
ازكساني كه  ه منزل آن ها مراجعه و ببودند،تقسيم و

ازنظر سن وسطح تحصيالت با گروه مورد همسان 
 . پرسشنامه تكميل گرديد بودند،
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43 اعتيادمقايسه ديدگاه معتادين و غيرمعتادين درمورد علل گرايش به    
ابزارجمع آوري اطالعات پرسشنامه از پيش طراحي 

 سوال درباره اطالعات دموگرافيك 8شده شامل 
  5سوال درباره نگرش افراد درباره اعتياد كه باروش 29و

 رواييقسمتي ليكرت مورد ارزيابي قرارمي گرفت، بود و
محتواي اين پرسشنامه از طريق پانل خبرگان و ثبات 

 و )85/0(دروني آن به وسيله آلفاي كرونباخ تعيين شد
داده ها پس از جمع آوري مورد تجزيه و تحليل 

 . قرار گرفت٢χ و T . testآزمونهاي آماري 
 نتايج

نفر 200نفر ازمعتادين و200بررسي مورد نظر برروي 
رمعتادين شهر يزد انجام گرديد كه ميانگين سني ازغي

 و ميانگين سني غير معتادين 40/32+26/6معتادين 
  . بود48/9+72/33

درصدازغيرمعتادين 35درصد ازمعتادين و 60حدود 
درصد ازغيرمعتادين 70درصد ازمعتادين و 68.بيكاربودند

درصد ازمعتادان  51 كلي حدود به طور.متاهل بودند
گرايش  معتادان نسبت به اعتياد غير از درصد12و

 درصد از غير 4/77معتادين و  درصد از5/82. زيادداشتند
    گرايش به اعتياد زياد در معتادين نقش دوستان را

از غيرمعتادين % 35از معتادين و % 60 مي دانستند
. نقش بيكاري را در گرايش به اعتياد مهم مي دانستند

غيرمعتادين نقش سيگار از % 7/65از معتادين و % 6/81
 . كشيدن را در اعتياد زياد دانسته اند

 درصد از 1/56 درصد از معتادين و9/43حدود 
غيرمعتادين نقش عدم توجه به گرايشات مذهبي را، 
درگرايش به اعتياد ،زياد مي دانستند  كه اختالف نظر 

 >005/0p اين زمينه با معتادين در معتادين وغير
 ).1جدول شماره . (ر بودازنظرآماري معني دا

به نظر معتادين مشكالت اقتصادي يكي ازمهمترين 
به طوري كه حدود  عوامل درگرايش به اعتياد بود،

ازغيرمعتادين نقش مشكالت %8/49ازمعتادين و2/50%
كه . مهم دانسته اند گرايش به اعتياد در اقتصادي را

اختالف نظر معتادين وغيرمعتادين دراين زمينه ازنظر 
 ).2جدول شماره )(>01/0p(  ماري معني داربودآ

از % 3/58افراد معتاد و  درصد از7/41همچنين حدود 
افراد غير معتاد نقش اختالفات زناشويي را در گرايش 

كه اختالف نظر معتادين . به اعتياد زياد مي دانستند
 معني دار >p 007/0  بامعتادين دراين زمينه وغير
 ).3جدول شماره (بود
از غيرمعتادين نقش اعتياد % 6/55از معتادين و % 8/78

اعضاي خانواده به مواد مخدر در گرايش به اعتياد را 
از غيرمعتادين % 56از معتادين و % 5/60. زياد دانستند

نقش كمبود امكانات تفريحي در گرايش به اعتياد را 
از غيرمعتادين نقش ورزش % 5/86. زياد مي دانستند

راد به موادمخدر را زياد عنوان نكردن در گرايش اف
معتادين دراين  غير كردند كه اختالف نظر معتادين و
 )4جدول شماره .(زمينه از نظر آماري معني دار بود

از غيرمعتادين نقش در % 5/88از معتادين و % 86
دسترس بودن موادمخدر را در گرايش به اعتياد زياد 

رمعتادين از غي% 4/38از معتادين و % 56. مي دانستند
نقش عدم برقراري ارتباط با ديگران را در گرايش به 

% 5/74از معتادين و % 1/86. اعتياد زياد عنوان كردند
از غيرمعتادين نقش قدرت نه گفتن به خواسته هاي 
. ديگران در گرايش به اعتياد را زياد قلمداد كردند

 .)5جدول شماره (

 در گرايش به اعتياد از ديدگاه معتادين و غيرمعتادين»  مذهبيعدم توجه به اعتقادات«نقش : 1جدول شماره 
 

 زياد متوسط كم
              نقش اعتقادات مذهبي كل

 
 درصد تعداد درصد تعداد  درصد تعداد  درصد تعداد مورد مطالعهجامعه 

PV 

 6/50 200 9/43 97 1/53 34 7/62 69 معتادين

 4/49 195 1/56 124 9/46 30 3/37 41 غير معتادين

 100 395 100 221 100 64 100 110 كل

005/0
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 از ديدگاه معتادين و غيرمعتاديندر گرايش به اعتياد » مشكالت اقتصادي«نقش : 2جدول شماره 

 
 كل زياد متوسط كم

 نقش مشكالت اقتصادي              
 
 جامعه مورد مطالعه

 درصد تعداد رصدد تعداد  درصد تعداد  درصد تعداد
PV 

 50 200 2/50 121 8/35 24 8/59 55 معتادين

 50 200 8/49 120 2/64 43 2/40 37 غير معتادين

 100 400 100 241 100 67 100 92 كل

01/0 

 

 از ديدگاه معتادين و غيرمعتاديندر گرايش به اعتياد » اختالفات زناشويي«نقش : 3جدول شماره 

 
 كل زياد متوسط كم

 ات زناشويينقش اختالف              
 
 جامعه مورد مطالعه

 درصد تعداد درصد تعداد  درصد تعداد  درصد تعداد
PV 

4/57 35 معتادين  22 6/30  85 7/41  142 1/42  

6/42 26 غير معتادين  50 4/69  119 3/58  195 9/57  

 100 337 100 204 100 72 100 61 كل

007/0

 
در گرايش به »    عدم ورزش« و»كمبود امكانات تفريحي « ،» اعضاء خانواده يا فاميل  «نقش  :4جدول شماره 

 اعتياد از ديدگاه معتادين و غيرمعتادين
 PV درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد عوامل موثر در گرايش به اعتياد كل غيرمعتادين معتادين

 5/14 57 7/20 41 1/8 16 كم
 14 55 7/23 47 ۴/ ١ 8 متوسط
 5/71 282 6/55 110 8/87 172 زياد

 نقش اعضاء خانواده يا فاميل 

 100 394 100 198 100 196 كل در گرايش به اعتياد

02/0 

 17 68 5/17 35 5/16 33 كم
 8/24 99 5/26 53 23 46 متوسط
 3/58 233 56 112 5/60 121 زياد

 نقش كمبود امكانات تفريحي 

 100 400 100 200 100 200 كل در گرايش به اعتياد

6/0 

 7 28 3 6 11 22 كم
 5/17 70 10 20 25 50 متوسط
 5/75 302 5/86 173 64 128 زياد

 نقش عدم ورزش  

 100 400 100 200 100 200 كل در گرايش به اعتياد

00/0 
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قدرت نه گفتن به « و»ط با ديگران عدم برقراري ارتبا« ،» در دسترس بودن موادمخدر « نقش  :5جدول شماره 

 در گرايش به اعتياد از ديدگاه معتادين و غيرمعتادين»  خواسته هاي ديگران 
 

 كل غيرمعتادين معتادين
 آيتم

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد
PV 

 5/4 18 5/3 7 5/5 11 كم

 3/8 33 8 16 5/8 17 متوسط

 3/87 349 5/88 177 86 172 زياد

 نقش در دسترس بودن موادمخدر 

 در گرايش به اعتياد
 100 400 100 200 100 200 كل

6/0 

 1/25 100 3/26 52 24 48 كم

 6/27 110 4/35 70 20 40 متوسط

 2/47 188 4/38 76 56 112 زياد

 نقش عدم برقراري ارتباط با ديگران 

 در گرايش به اعتياد
 100 398 100 198 100 200 كل

00/0 

 3/5 20 5 10 6/5 10 كم

 7/14 56 5/20 41 3/8 15 متوسط

 80 304 5/74 149 1/86 155 زياد

نقش قدرت نه گفتن به خواسته هاي 
 ديگران در گرايش به اعتياد

 100 380 100 200 100 180 كل

04/0 

 
 بحث

مشكالت عمده جهان  مواد مخدر از استفاده از
به آن براي مديران نگرش افراد نسبت .امروزاست

 .اهميت است وتحليل گران مسائل اجتماعي با
شناسايي نگرش مردم نسبت به اعتياد منجر به 

هدف  اين مطالعه با.پيشگيري وكنترل آن مي شود
معتادان  غير تعيين علل گرايش به اعتياد معتادان و

يزد انجام، تابراساس يافته هاي آن برنامه هاي  شهر
 .ين گرددپيشگيري وكنترل تدو

نتايج نشان داد نيمي از معتادين، نگرش مثبتي به 
در بررسي كه توسط گريس برگ . اعتياد داشتند

 دانشجوي دختر و پسر انجام 129وهمكاران بر روي 
و ) 13( درصد 8/56آن ها  در را شد، گرايش به اعتياد

سال به 10نتايج بررسي دكتراعظمي درگروه سني 
 گرايش رادرگروه مورد باالي استان اردبيل ميزان

درصد بيان نمودند كه تقريبا با ميزان 5/53بررسي 
 ).14( است معتادان اين بررسي هماهنگ گرايش در

 بررسي هاي متعدد ثابت كرده اند كه افرادي كه 
گرايش مثبت دارند،احتمال  نسبت به اعتياد نگرش و

مصرف مواد اعتياد در آن ها بيش از كساني است كه 
 ).15(يش منفي هستند داراي گرا

 درصد 7/65داده هاي اين بررسي گوياي آن است كه 
داشته اند نقش  خانه فرد معتاد معتاديني كه در از

        گرايش به اعتياد زياد  اختالفات زناشويي را در
ز افراد غير معتاد نيز،  درصد ا61مي دانسته اند و حدود 

وجود فرد معتاد در خانواده و نقش اختالفات زناشويي را 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

46   فصلنامه پژوهشي طلوع بهداشت يزد   
كه از نظر آماري . در گرايش به اعتياد زياد دانسته اند

 بين گرايش به اعتياد و نقش اختالفات زناشويي با
007/0 p<كه نتايج اين قسمت بانتايج  معني دار بود 

د، عواملي پورشهباز همخواني دارد كه نشان مي ده
چون فقدان يا ناهمخواني در اعمال نظم و انضباط از 
سوي والدين، پيوند و تعهد اندك به خانواده، تعامالت 
بين كودك وخانواده مانند فقدان نزديكي عاطفي 
وفقدان درگيرشدن مادردرفعاليت هاي كودك با آغاز 

 ). 16(مصرف مواددركودكان رابطه دارد
 كه تعارض ها وبررسي ديگري نشان مي دهد 

اختالفات خانوادگي و عواملي چون طالق و جدايي 
والدين، بي ثباتي و ناهمخواني والدين،  تعارض 
وخشونت بين والدين سهم بسزايي را در گرايش به 
مصرف موادمخدر دارد كه در اين ميان اختالف ميان 
اعضاي خانواده اهميت بيشتري نسبت به ساختار 

زهكاري و مصرف موادمخدر خانوادگي در پيش بيني ب
 ). 17(دارد

 -حيدرنيا نيز بيان مي كند كه بين كيفيت رابطه ولي
فرزندي نوجوانان خانواده هاي عادي و نوجوانان داراي 

 فرزندي تفاوت معني -اعتياد در هر يك از ابعاد ولي
 ).18(داري وجوددارد

درخصوص داشتن فرد معتاد در خانواده و رابطه آن با 
 درصد 7/65اعتياد نتايج گوياي آن است كه گرايش به 

 درصد از غيرمعتادين نقش وجود فرد 2/61از معتادان و 
معتاد در خانواده را در گرايش به اعتياد زياد مي دانند 
كه با نتايج كلدي و همكاران هماهنگ است، آن ها در 
بررسي خود نشان دادند كه نوع محيط زندگي و كار در 

عواملي همچون وجود فرد . ثر استگرايش به اعتياد مو
معتاد در خانواده، داشتن دوستان معتاد، طردشدن از 
خانواده، از دست دادن پايگاه اجتماعي، شغلي و بيكاري 

 ) .19(درگرايش به اعتياد موثر است
 درصد از افراد 9/43نتايج بررسي حاضر نشان دادكه 

  درصد از افراد غيرمعتاد نقش اعتقادات1/56معتاد و
مذهبي رادرگرايش به اعتياد زياد دانسته اند،كه يونسي 
در بررسي خودبيان مي كند كه در اديان الهي جهت 

هدايت انسان ها از مقوله مقايسه با پايين تر از خود در 
نمونه . قالب عبرت آموزي استفاده زيادي شده است

هاي آن آيه هاي متعدد در قرآن است كه به سرگذشت 
و اقوامي مي پردازد كه به انحراف و سرنوشت افراد 

كشيده شده و نتايج منفي اعمالشان باعث اضمحالل 
 ).20(زندگي رواني اجتماعي آنان گرديده است

 اين بيانات بيان كننده اهميت نقش اديان ومذاهب در 
جلوگيري وكنترل انحرافات و از جمله اعتياد  است كه 

 .نتايج بررسي ما نيز آن را مشخص كرده است
نتايج اين بررسي نشان داد كه رابطه بين مشكالت 
اقتصادي و گرايش به اعتياد ازنظرآماري معني دار بود 
كه دربررسي كه تحت عنوان الگوي تغييرات مصرف 
موادمخدردرمعتادان مراجعه كننده به مراكز ترك اعتياد 
توسط اماني و همكارانشان انجام شد، نشان داده است 

 اعتياد يك رابطه متقابل كه مشكالت اقتصادي و
، ميلر و همكاران نيز بين مخارج روزانه اعتياد )21(دارند

با ارتكاب جرم و جنايت ارتباط مستقيم گزارش كرده 
 )22(است

 مشكالت اقتصادي را دربررسي ديگري نيز بيكاري و
نتايج  دانسته اند كه با اعتياد مهمترين عوامل در

 ).23(ماهمخواني دارد
جويان ش تحت عنوان علل گرايش دانبررسي ديگري

به مواد مخدر و نقش خانواده در پيشگيري از سوق 
فرزندان به سوي مواد مخدر با نتايج مطالعه ما 

نتايج اين بررسي نشان داد كه از ديد . همخواني دارد
دانشجويان مورد مطالعه، عوامل زير به ترتيب بيشترين 

 :ر دارا هستندتاثير را در سوق افراد به سوي مواد مخد
 كشيدن -3 فراواني مواد مخدر-2 اعتياد دوستان -1

          آلودگي محيط زندگي به مواد مخدر-4سيگار
 عدم تامين نيازهاي -6 اعتياد اعضاي خانواده-5

 ارزان بودن -8 اثر جدايي پدر و مادر-7عاطفي
 پرنكردن اوقات -10 اعتياد همكالسان -9 موادمخدر

 عدم تامين نيازهاي -12الدين اختالف و-11فراغت
 )24(مالي
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 با توجه به اين كه گرايش به اعتيادبا مشكالت 

، ايجاد شغل مناسب اختالفات زناشويياقتصادي و 
براي جوانان و توجه به مسائل آنان نقش موثري در 

پيشنهاد مي شود . كاهش ميزان اعتياد خواهد داشت

برنامه افراد جامعه از مصرف موادمخدر آگاه شوند و 
تغيير و اصالح نگرش به شيوه عملي در برنامه هاي 

 . پيشگيري از اعتياد تنظيم شود
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Abstract 
 
 Background: Addiction is a behavior the changing of which is difficult. The 
data show that there are ١۵٫۶ million people aged ١۵-۶۴, that is, around ٠٫۴٪  of 
the people of  the world. The aim of this study was to evaluate the viewpoints of 
addicts and nonaddicts  about addiction. 
Methods: This is a descriptive, cross-sectional study. The sample for each group 
was ٢٠٠. The data were collected by a researcher-making questionnaire. The 
data were analyzed through T-test and X٢. 
Result: Of the subjects,٧۵٪  of addicts and ۵۵٫۶٪ of nonaddicts believed that the 
role of family in addiction is very high. Eighty two and a half percent of addicts 
and ٧٧٫۴٪  of nonaddicts contended that the role of friends in addiction is very 
high .There was a significant difference between the role of non- religious 
beliefs and attitude to addiction with p<٠٫٠٠۵. 
There was significant difference (p<٠٫٠١) between the economic problems and 
marriage dispute in tendency to addiction (p<٠٫٠٠٧). 
Discussion: There was significant difference between economic problems and 
marriage conflicts in tendency to addiction, so finding job for addicts can 
decrease and control their addiction. We offer making people aware of the risks 
of drugs and planning a practicable program for changing their tendency to 
addiction. 
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