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  *نشناختی علل و عوامل مؤثر بر اعتیاد در شهر زنجا ن جامعهیتبی "

 2، فرید عسگري1دکتر ایرج ساعی ارسی

    چکیده
  شناسی علل و عوامل مؤثر بر اعتیاد در شهر زنجان بوده است. هدف: هدف کلی این مقاله تبیین جامعه

اسـتفاده گردیـد. بـراي     )Survey Method( س از وقوع) بود و از روش پیمـاش روش: نوع مطالعه، توصیفی و علّی (پ
بهره گرفتیم.  )Documentary Method( واکاري ادبیات پژوهش از روش بررسی اسناد و مدارك وي اکتشافی  مطالعه
تی، پیش پس از طراحی مقدما  ي محقق ساخته گردآوري گردید. پرسشنامه ي پرسشنامه هاي پژوهش به وسیله داده

ي روایی و اصالح، نهایی شده و گردآوري گردید. پرسشنامه در مراکـز   آزمون شده و پس از اعتباریابی و محاسبه
ي  بازپروري سازمان بهزیستی شهر زنجان تکمیل گردید. پاسخگویان معتادان حاضر در این مراکز بودنـد. جامعـه  

  بودند. 1391در سال  ) نفر=N 3480آماري تعداد کل معتادان شهرستان زنجان (
داري  ي معنـی  ي اول نشان داد که بین معاشرت با دوستان ناباب و گرایش به اعتیاد رابطـه  نتایج: فرضیهو ها  یافته

داري  ي معنی جویی و گرایش به اعتیاد رابطه لذّت تأیید نشانگر این است که بیناز ي دوم پس  وجود دارد. فرضیه
داري وجـود   ي معنـی  کرد که بین فقر اقتصادي خانواده و گرایش به اعتیاد رابطـه  ي سوم تأیید فرضیه وجود دارد.

ي فقر فرهنگی و گرایش به اعتیاد تأیید گردید. فرضـیه پـنجم    ي چهارم پژوهش، رابطه هم چنین در فرضیه دارد.
ي ششـم   ارد. فرضیهداري وجود د ي معنی نشانگر آن است که بین رفاه مادي در خانواده و گرایش به اعتیاد رابطه

بـین    داري را تأیید کرد. فرضـیه هفـتم رابطـه    ي معنی تر و گرایش به اعتیاد رابطه بین ساختار خانوادگی نامناسب
ي  بیکاري و گرایش به اعتیاد را تأیید ننمود و سرانجام فرضیه هشتم بین درد گریزي و گرایش بـه اعتیـاد رابطـه   

  دار را تأیید کرد.  معنی
    علل اعتیاد، عوامل اعتیاد، اعتیاد در شهر زنجان.ي: کلید گانواژ

                                                             
  هاي مالی معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد اسالمی واحد ابهر انجام گردیده است. پژوهش با کمکاین 

 ابهر، ایران ،دانشگاه آزاد اسالمی، واحد ابهر ، گروه علوم اجتماعی، شناسی جامعهاستادیار  .1
 E- mail saiearasi@ gmail. com 
  ابهر، گروه آمار، ابهر، ایرانعضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی، واحد  .2 
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 /  مقدمه/  

تهرین بالیهایی کهه در     ي تاریخی است. یکی از ب ر، اي با سابقه مصر  مواد مخّدر پدیده
کنهد،   هاي اصيل را در ارکان وجهود اناهان تهدیهد کهرده و مهی      ها و ادصار، ارزش طول سده

ي شهوم بهه مراتهآ بيشهتر از ادصهار       شدّت این پدیدهادتياد به مواد مخّدر است. در دصر ما 
 گذشته است.
قرار گهرفتن بهر سهر راه تران یهت مهواد مخهدّر از افغاناهتان بهه سهایر           دلّت در ایران به

رسهد.   کشورهاي دنيا و سایر دلل مربوطه، سه  نا برابري از خاارات مواد مخّدر به مردم می
با قاچاقچيان، خرده فروشهان داخلهی و هه  چنهين     ي مبارزه  ساليانه ميلياردها تومان ه ینه

شود. بر اساس آمار مقامهات   هاي درگير با مواد مخّدر می مداواي معتادان و حمایت از خانواده
مائول ایران حدود دو ميليون نفر معتاد در کشور وجهود دارد و بها احتاهاب متوسهط بعهد      

 بينند. ي شوم آسيآ می ین پدیدهخانواده چهار نفر در ایران، حدود هشت ميليون نفر از ا
داد.  ي رشد ادتيهاد را بهه کاهی نمهی     در بعد از انقالب، فضاي انقالبی اوایل انقالب اجازه

ي  پ  از جنگ دراق با ایران، هشت سال دفا  از سرزمين ایران و فرهنگ آن هرگونه زمينهه 
جنگ یعنهی از سهال   ماادد براي رشد مصر  مواد مخّدر را از مردم گرفت. متأسفانه بعد از 

به بعد اثرات جنگ تحميلی در اقتصاد ایهران بهه تهدریج در اشهکال گونهاگون ظهاهر        1811
هاي ناشهی   هاي بازسازي خرابی به اوج خود رسيد. ه ینه 1831ي  گردید. تا سرانجام در دهه

  گهذاري در توليهد را از کشهور گرفهت و در نتيجهه      ي سرمایه از جنگ و بازسازي ارت  اجازه
 ران با بيکاري ف اینده و به ویژه بيکاري تحصيل کردگان مواجه گردید.ای

در این جا نباید نق  نيروهاي بيگانه در ترویج اشکال جدید و شهيميایی مهواد مخّهدر را    
ي  شناسی اجتمادی( از آن بهه مثابهه   فراموش کرد. امروزه در جامعه شناسی انحرافات )آسيآ

 برند. نام می "جنگ شيميایی"
ي  سهاله  1یران، به تدریج سن ادتياد کاه  یافته است. آمارهاي رسهمی از کهاه     در ا

دهند کهه بهراین اسهاس ميهانگين سهن آغهاز        سال اخير خبر می 11ميانگين آغاز ادتياد در 
 سال رسيده است. 21به ادتياد 

ههاي اجتمهادی خهاص ماننهد سهربازان حاضهر در        آمار قربانيان مواد مخّدر در ميان گروه
دار و  هها، زنهان خانهه    ها و پاناهيون  ها، دانشجویان دختر و پار به ویژه ساکن خوابگاه گانپاد

 هاي اخير به شدّت اف ای  یافته است. ها در سال کار، و زندان کارکنان شآ
ي مواد مخّدر در جهان تبدیل شده اسهت. و   ترین مصر  کننده ه  اکنون ایران به ب ر،

ترین شکل ادتياد در جهان رو بهه رو   سایر دلل داخلی با جدّيبه دليل موقعيت جغرافيایی و 
 است.
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اسهت، ميه ان   توجّهه  ي ادتياد به لحاظ آماري بي  از ههر چيه  مهورد     آن چه که درباره
اف ای  معتادان و کاه  سن مبتالیان به این بيماري است. ه  چنين صنعتی شهدن مهواد   

 است. ها و جامعه گردیده ه مخّدر موجآ نگرانی خانواد
ي دهوارض   در ایران بيشتر دوستان ناباب، فقر، بيکاري، نداشتن اطالدات درسهت دربهاره  

 مواد مخّدر دامل ادتياد و گرای  به سوء مصر  مواد است.
این پژوه  بر آن است تا دوامهل و دلهل اقتصهادي، اجتمهادی، فرهنگهی، خهانوادگی، و       

ریه ي در   تواند اب ار مفيدي براي برنامه می روانی را در استان زنجان بر مال سازد. این مطالعه
 هاي ناشی از آن در کشور و استان زنجان باشد. جهت کاه  ادتياد و آسيآ

 واکاوی ادبیات پژوهش

 در جهان -الف

اي کهارکرد   بررسهی مقایاهه  "ي خود تحهت دنهوان    در مقاله 2111جوز  اکاليفاتو،  .1
ن داد که اغلآ نوجوانانی که از خطهر  نشا "هاي اصلی افراد معتاد و غير معتاد خانواده

انهد. بهه    سوء مصر  مواد در امان بودند، افرادي به دور از هر نو  فشار خانوادگی بوده
افتد و اغلآ دوامل خهانوادگی و   نظر وي سوء مصر  مواد مخّدر در تنهایی اتفاق نمی

 اجتمادی در آن دخيلند.

تها   19ه بر روي پنج هه ار جهوان   مارن اولفاون در دانشگاه کلمبيا بر اساس مصاحب .2
ساله دریافت که اختال ت شخصيتی شامل رفتارهاي وسواسهی، رفتارههاي ضهد     21

 اجتمادی و اختالل پارانویا از دوامل مهّ  ادتياد در این افراد بوده است.

کنهد   فردی است که فرد را با مواد آشنا می  دریافت که گروه 1918هواردبکر در سال  .8
برد و استفاده از آن را یهاد   ي مکرّر ادضاء به ماهيّت و تأثير مواد پی میها و با توصيف

 (.113: 1831به نقل از سخاوت،  112: 1918گيرد )مکااکی،  می

جهویی دلهل اصهلی     لهذّت  ( نشان داد که کنجکاوي، تجربه وobrienپژوه  اوبراین ) .1
 گرای  به مواد مخّدر است.

ههاي آمریکها    آموزان دبيرستان در بين دان پرسشنامه  11111چائووناتلر بر اساس  .1
ههاي اصهلی    دلّت هاي هماا ن و کنجکاوي دریافتند که ناباامانی شخصيتی و گروه

 ادتياد هاتند.

( در پژوه  بر روي خانواده به طهور گاهترده دریافهت کهه اگهر به ر،       kellyکلی ) .1
کنتهرل آن  خانواده معتاد باشد این مشکل به سردت توسط دیگران پذیرفتهه شهده و   

مشکل خواهد شد. ه  چنين طالق در خانواده منجر به گرای  فرزنهدان بهه سهمت    
 شود. ادتياد می
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هه ار نفهر از    83استيلن استدلر در دانشهگاه نهروژ براسهاس پژوهشهی کهه در مهورد        .1
ها بعد از مصر   درصد آن 12مبتالیان به الکل در نروژ انجام داد دریافت که بي  از 

نشهينی و   صهر  مهواد مّخهدر کهرده و احاهاس تنههایی و گوشهه       الکل مبادرت بهه م 
 باشد. ها می ادتياد آن دلّت افاردگی

پهنج   1918ي مهواد مخّهدر در آمریکها در پهژوه  مکاهاکی،       ي ملّی مطالعه کميته .3
الگوي مصر  در ميان معتادان را پيدا کرد: استفاده از مواد براي کاآ تجربه، تفریح 

 سهر مصر  تحت فشار موقعيتی، مصهر  از روي دهادت و   و برقراري ارتباط گروهی، 
: 1831بهه نقهل از سهخاوت،     112: 1918انجام استفاده از روي اضهطرار )مکاهاکی،   

119.) 

هاي معتهاد و غيهر معتهاد در الج ایهر دریافهت کهه        ي خانواده ریچارد بلوم در مقایاه .9
بت به ادضا نظهارت  شود که اناجام کمتري دارند، نا هایی دیده می ادتياد در خانواده

ها ضعيف است  بندي به سنت گيري  زم وجود ندارد، ادتقادات مذهبی و پاي و سخت
شود. بلوم دریافت که دقاید آزادگونهه   چندانی به تربيت کودکان نمیتوجّه و سرانجام 

در مورد مواد مّخهدر، گهرای  بهه مصهر  را بيشهتر کهرده و در نتيجهه دوسهتانی را         
 (.11: 1813یل به مصر  مواد مخّدر دارند )صالحی، گ ینند که تما برمی

رانهد و معتقهد اسهت کهه تمایهل بهه        باندورا از الگوسازي والدین یا دیگران سخن می .11
کنند تا  ها تالش می است که آن دلّت مصر  مواد مخّدر در نوجوانان و جوانان به این

افهراد دسهت یابنهد     خود را مانند افراد بالغ و ب ر، جلوه دهنهد و بهه امتيهازات ایهن    
 (.11: 1813)صالحی، 

اي روي  ( در مطالعهه NIMHالمللهی سهالمت روانهی )    اناتيتوي بهين  1993در سال  .11
 مغه  گروهی از مصر  کنندگان تازه کار امّا معتاد اکاتازي به این نتيجه رسهيد کهه   

ههایی ماننهد خوابيهدن، یهادگيري و احاهاس در آن       اي که فعاليت این افراد در ناحيه
شود، دچهار صهدمات شهده اسهت. ایهن مطالعهه نشهان داد کهه بازسهازي           رل میکنت

شهکل  مهاي مغ ي، پ  از کنار گذاشتن اکاتازي ممکن است براي هميشه با  سلول
تهرین حالهت اغلهآ     روبرو شود. به همين دليل است که باياري از این افراد در ساده

شوند )بازیهابی   فظه میو دلواپای و از دست دادن حا  دچار افاردگی شدید، تشوی
 (www. Arian online. Comاز سایت 

ریکورته در دانشگاه جان هاپکني  آمریکا دریافت که مواد مخّدر در مصر  کننهدگان   .12
بهرد و   ي سهروتونين را از بهين مهی    هاي سازنده در صد از سلول 11دائمی خود قدرت 
)بازیهابی از سهایت   دههد   ها یادآوري و یادگيري فرد را کهاه  مهی   تخریآ این سلول

www. Bazarma. Com.) 
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نشان داد که وضعيت آنومی با مصر  مهواد تهوهّ  آور    1991آليوت کيوري در سال  .18
 (.11: 1831دهد )آنشين،  ها را اف ای  می باتگی دارد و این وضعيت مصر  قرص

دیوید گاوین از سازمان ملی مبارزه با مهواد مّخهدر آمریکها معتقهد اسهت کهه سهفيد         .11
هاي متوسط و با ي جامعه، مصر  مواد مخّدر را به دنوان  ن نوجوان از خانوادهپوستا

 (.19: 1831)پژوان ایران،   آورند یك تفریح به شمار می

 در ایران -ب

بررسی و شناخت دوامهل خهانوادگی و اقتصهادي    "به  1811مصطفی تفنگچی در سال  .1
ایی تحصهيلی فرزنهدان و   پرداخت. پژوه  حاکی است که ددم راهنمه  "مؤثر در ادتياد

هاي فنی در نوجهوانی بادهث اشهکا تی در دوران     ها براي کاآ مهارت آن ننکرد  آماده
هها در ب رگاهالی    بلوغ از نظر ایفاي نقه  اجتمهادی و در نتيجهه سهختی معشهيت آن     

 شود. می

ي مظلومان درصد قابل توجّهی از معتادان مورد مطالعهه تحهت تهأثير     بر اساس مطالعه .2
اند و آنهان ماهتقيماً والهدین و سهایر      فراد معتاد در خانواده به ادتياد روي آوردهوجود ا

 شناختند. را در ادتياد خود مقصر می  ادضاي خانواده

اایل آن در خانواده معتقد اسهت کهه   در بررسی ادتياد م 1811ئی در سال پروی  ماکو .8
 اند. داشتهاي در ادتياد فرزندان  والدین معتاد به ویژه پدر تأثير دمده

 "بررسی دلل ادتياد جوانان به مواد مخّهدر "  به 1811محمد دلی سعيدي نژاد در سال  .1
د ري معتهادین مهو   درصهد از کهل جامعهه    11دهد که  پرداخته است. پژوه  نشان می

 اند. هناتمطالعه، خانواده را بادث ادتياد خود دا

ه و انحرافههات خههانواد"در بررسهی خههود تحههت دنهوان    1811فاطمهه خههاکی در سههال   .1
اثر ادتياد والدین بر فرزندان و خانواده را مهورد بررسهی قهرار داده و تأکيهد      "اجتمادی

نماینهد و په  از    کند که فرزندان رفتار والدین خوی  را به طور ماتمر تقليد مهی  می
آینهد کهه والهدین مصهر       رشد بر اثر کنجکاوي در صدد  آزمای  مهواد مخّهدر برمهی   

 اند. کرده می

پرداختهه   "ههاي اجتمهادی   خانواده و آسهيآ "ي  به مطالعه 1811ز سادی در سال بهرو .1
بهوده اسهت. نتهایج    توجّهه  است. بررسی ادتياد و تأثير آن بر خانواده در پژوه  مهورد  

حاکی از آن است که والدین معتاد، تأثير قاطعی در بروز ادتيهاد فرزنهدان دارنهد. فقهر،     
هاي  اثر ادتياد والدین، فرزندان را به سوي آسيآ بيکاري و تشنج در محيط خانواده، بر

 دهد. اجتمادی از جمله ادتياد سوق می
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تهأثير دوامهل اقتصهادي،    "در بررسی خهود تحهت دنهوان     1819سعيد منصور در سال  .1
گيرد که اکثریت معتهادان از   نتيجه می"ن  اجتمادی ادتياد معتادان مرک  بازپروري کرما

اجتمادی پایين برخوردارند و بهي    -و از وضعيت اقتصاديهاي ک  درآمد بوده  خانواده
بهره بودند. پژوه  نشان داد که بهين وضهعيت    درصد از پدران از نعمت سواد بی 11از 

اجتمادی خهانواده بها ادتيهاد     -واد پدر، وضعيت اقتصاديسشغلی، سابقه، جرم والدین، 
 داري وجود دارد. ي معنی رابطه

بررسهی وضهعيت تهراک     "در پژوه  خود تحت دنهوان   1811اصغرابراهيمی در سال  .3
نشهان داد کهه اکثریهت معتهادان در      "هاي اجتمادی، اقتصادي جمّعيت و برخی ویژگی

ههاي زنهدگی    هاي شلوغ و پرتراک  همهراه بها مشهکالت اقتصهادي و ناباهامانی      خانواده
 ادي است.ها ني  شلوغ همراه با مشکالت اقتص ي فعلی آن اند و خانواده پرورش یافته

در تههران   1818نظر سنجی سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمی ایهران در سهال    .9
نهد کهه بایهد کنتهرل     ا هدرصد( اظهار داشت 11نشان داد که اکثریت پاسخگویان )یعنی 

بيشتري در مرزهاي کشور ادمال شود تا از ورود و توزیع مواد مخّهدر جلهوگيري شهود.    
داناهتند.   ي ادتياد می کشيده شدن جوانان به ورطه تدلّ بيشتر پاسخگویان، بيکاري را

و پ  از آن به ترتيآ همنشينی با دوستان ناباب، فقدان امکانات تفریحهی و سهرگرمی   
 اند. اشاره کردهها  و ددم کنترل خانواده

دلهل گهرای  بهه مهواد     "در بررسی خود تحت دنوان  1812پروی  محمد نژاد در سال  .11
کنهد کهه برخهورد اصهولی بها       این گونهه اشهاره مهی    "کاب جرممخّدر و تأثير آن در ارت

بایات با اطالدات زیربنهایی اقتصهادي، اجتمهادی و فرهنگهی تهو م       ي ادتياد می پدیده
 اي جدّي براي ادتياد است. باشد. فقر مادي و معنوي زمينه

 "دلهل ادتيهاد در ایهران   "در پژوه  خود تحت دنوان  1811محمود دادگران در سال  .11
گرای  افراد به ادتياد را بيکاري، فقر، ک  سوادي، پایين بهودن سهطح بهداشهت    د یل 

خواهی و وقت گذرانی درميهان   جویی، ف ون در ميان طبقات پایين، تفنن طلبی، دشرت
هها بيهان کهرده اسهت. وي تغييهرات       هها و ناخشهنودي   طبقات مرفه و تاکين ناکامهانی 

ي بی امان با توزیع مواد مخّهدر را   مبارزه اجتمادی و تربيت همراه با -بنيادین اقتصادي
 داند. را مؤثر می یل اجتمادعضدر حل این م

دوامههل خههانوادگی، "در پهژوه  خههود تحههت دنهوان    1811غالمرضها قمههی در سههال   .12
اجتمادی و اقتصادي مؤثر در گرای  به ادتياد افراد مراجعه کننده به مرک  ترن ادتياد 

سال بهوده   21 -82درصد معتادان در گروه  سنی  نشان داد که با ترین "سيد خندان
هها قبهل از ادتيهاد بها والهدین خهود زنهدگی         ها با سواد هاهتند. نيمهی از آن   و اکثر آن

درصهد از آنهان    1/8انهد.   ه درصد از کانون گرم خانواده محروم بود 1/1کردند. حدود  می
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احاهاس ماهئولتی   بودند. اکثر این معتادین در زنهدگی خهود     مورد تبعيض واقع شده
 دادند. نداشتند و هر کاري مطابق ميلشان بود انجام می

تهأثير ادتيهاد بهر    "در پهژوه  خهود تحهت دنهوان      1819خارو منصوریان در سهال   .18
اند کهه معتهاد دیگهري در     نشان داد که بي  از نيمی از معتادان اظهار داشته "خانواده

ي اول و خهواهر و   در و مهادر در مرحلهه  ، پادتيادخانواده داشته اند. از نظر تأثير گذاري 
 ي دوم اهميّت قرار داشتند. برادر در مرحله

سههاخت خههانواده و "در پههژوه  خههود تحههت دنههوان  1812ناهيههد سههوري در سههال  .11
هها و   نشان داد کهه شهرایطی از محهدودیت    "هاي روابط خانوادگی جوانان معتاد ویژگی
 ياد آنان مربوط بوده است.هاي جوانان در درون نظام خانواده به ادت آزادي

شناسایی دلل پيشگيري و "در پژوه  خود تحت دنوان  1811جميله اورنگ در سال  .11
به این نتيجه دست یافت که خانواده، دوستان و معاشهرین و   "هاي درمانی ادتياد روش
هاي گروهی، در سازندگی شخصيت کودن و نوجوانان چنان سههمی دارنهد کهه     رسانه
ساز و مفيد بوده و یا بر دک  وي را بهه سهوي فاهاد از جملهه      و آیندهتوانند براي ا می

 ادتياد سوق دهد.

ي  بنهدي نظرههاي گونهاگون پژوهشهگران دربهاره      در جمع 1811در سال  صالحیایرج  .11
موضو  ادتياد، نشان داد که مصر  مواد مخّدر، بيشهتر در نوجوانهان و جوانهانی دیهده     

ی و طالق، ادتياد والدین و کمبودهاي داطفی در شود که اختال  بين والدین، جدای می
 متداول است. انهاي آن خانواده

ر  در عّه در پژوه  بر روي معتادان خهود م  1832دکتر محمد حاين فرجاد در سال  .11
درصد افراد تنها و من وي بودنهد،   19بخشی ونك تهران دریافت که  مرک  درمان و توان

درصهد داراي تشهوی  و    31بوده اسهت.  درصد دوست پيدا کردن برایشان مشکل  11
درصد براي که    21درصد مواد مخّدر را براي ک  کردن افاردگی و  31اند.  دلهره بوده

درصهد   3انهد.   درصد بيماري شخصی روانی داشهته  11بردند.  کردن اضطراب به کار می
درصد باتري شده بودند. در بين کاانی کهه بارهها    2تحت درمان روان پ شك بوده و 

درصهد   81اند دهدم مصهر  را ادامهه دهنهد،      اند و نتواناته ه بيمارستان مراجعه کردهب
اند که وجود دوستان معتاد، بازگشت به همان محيط سهابق سهبآ ادتيهاد     اظهار داشته

مجدد آنان شده است. این دامل نق  مهّ  یهادگيري و انعکهاس شهرطی را در ادتيهاد     
 (.11: 1832)فرجاد،   سازد مجدد روشن می

يهاد پهدر بهر    تبررسهی تهأثير اد   "در پژوهشی تحت دنوان  1838ليال رحيمی در سال  .13
دریافت که فرزندان داراي پدر معتهاد   "رفتارهاي اجتمادی فرزندان در شهرستان تبری 

ي محورهههاي مههورد مطالعههه )انهه وا طلبههی، شههکایات جاههمانی، مشههکالت    در کليههه
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روه دختران حاکی از آن است کهه رفتارههاي   رفتارهاي ب هکارانه و نتایج در گ اجتمادی،
ها از ادتيهاد   اجتمادی این گروه به استثناي شاخص شکایات جامانی، در سایر شاخص

 پدر بايار تأثير پذیرفته است.

بررسی افاردگی و شدّت "در پژوه  خود تحت دنوان  1838هنگامه هراتی در سال  .19
 "هاي تهرن ادتيهاد زاههدان    رمانگاهآن در فاميل درجه یك معتادان مراجعه کننده به د

آورد  ههاي وي مهی   دریافت که یکی از مشکالتی که ادتياد براي فهرد معتهاد و خهانواده   
ي معتهادین   باشد. در این پژوه  مي ان افاردگی و شدّت آن در خانواده ی میگافارد

 بررسی گردید.

 چارچوب نظری پژوهش

هها دبارتنهد    ادتياد وجود دارد. این نظریههاي باياري درباره دلل و دوامل مؤثر بر  نظریه
جویی و درد گری ي  لذّت ي ، نظریهوروزمب ارلوس( Atavismي باز پيدایی ژنتيکی ) از: نظریه
ي فشهار سهاختاري     ، نظریهه يي آنهومی دورکه   ، نظریه روانکاوي فروید، نظریهآی ینكهان  

ي  تهراوی  هيرشهی، نظریهه   ي کنترل اجتمادی مرتن، نظریه پيونهد اجتمهادی    مرتن، نظریه 
ههاي   ي تکنيهك  ي پيوندهاي افتراقی ساترلند و کری ، نظریه بازدارندگی والتر رکل ، نظریه

ي انحهرا  از   ي ناهماهنگی در سهازمان اجتمهادی، نظریهه    سازي ماترا و سایک ، نظریه خنثی
هها،   ي ارزش تي هسه ي  تی، نظریهه اه ي فميني نظریهه   تضهاد کهارل مهارک ،     هنجارها، نظریه

ي انتقهال فرهنگهی ادویهن سهاترلند،      نظریهه   و فلهدمن،  ي خرده فرهنگی کوهن، مات ا نظریه
ي مصهر    ي فضاي اجتمادی و کن  پير بوردیو، نظریهه  هاواردبکر، نظریه  ي بر چاآ نظریه

 ي بوم شناسی انحرا  مکتآ شيکاگو. تورشتن وبلن، نظریه
ي ادتياد در سهه سهطح    د در زمينههاي موجو چارچوب نظري این پژوه  ترکيآ نظریه

ی ادتياد را بهه  دلّت ي چند بعدي و چند باشد تا بتواند مائله تحليلی خرد و ميانه و کالن می
درستی تحليل و بررسی نماید. سه سطح مورد بحث در واقع به سه مفههوم اجتمهادی یعنهی    

ل اجتمهادی بهاز   ساخت اجتمادی، نهادها، روابط متقابل و سهازمان اجتمهادی و بها خره دمه    
هها را در چهارچوبی فراگيهر فهراه  آورده و از      گردد. چنين چارچوبی امکان ترکيآ نظریه می

ي خهاص و از   آغاز ني  در دیدگاهی خاص گرفتار نشده و فرآینهد پهژوه  از تحليهل نظریهه    
 هاي یك بعدي برکنار خواهد ماند. گيري نتيجه

 مدل پژوهش

شود. در این مدل به دلل فردي، خهانوادگی،   ه می( مدل مفهومی پژوه  ارائ1در شکل )
 اجتمادی، اقتصادي و فرهنگی پرداخته شده است.  



 67فصلنامه علوم رفتاري / 

 (: مدل تحلیلی پژوهش1شکل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 هاي پژوه  آمده است. ( ارتباط بين چارچوب نظري و فرضيه1در جدول )
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 م.م.
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 فقر فرهنگ 

 فقر اقتصادی

 رفاه مادی

 ساختار خانوادگ  نامناسب

 گرايش به اعتياد

 بیکاری

 نابابمعاهرت با دوستان 

 لذت جو  

 دردگر زی
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 های پژوهش و فرضیهین چارچوب نظری ( ارتباط ب1جدول )
 فرضيه تحليل نظریه پرداز نظریه ردیف

ادوارد  0
ساااااترلند و 

 کريسي

رفتااري، ياك رفتاار     ژنظريه پيوناد افتراقاي: کا   
آمااوختني اساات و از طرياال تعاماال بااا ديگااران 

 شود. آموخته مي

هر چه معاشرت باا دوساتان    خُرد
ناباب بيشتر شود، گرايش به 

 شود. اعتياد بيشتر مي

 ادوارد
 ساترلند

نظريه انتقال فرهنگي: رفتاار انحرافاي از طريال    
 شود. معاشرت با دوستان ناباب آموخته مي

هاااااااانس  1
 آيسينك

و درد گريازي: انگيازن نخساتين      لاذتت  ي نظريه
 و درد گريزي است. لذتت انسان

جاويي بيشاتر    لاذتت  هر چاه  خُرد
شود، گرايش به اعتياد بيشتر 

 شود. مي
 ي تضاد هنظري کارل مارکس 1

 ي ناهمآهنگي در سازمان اجتماعي نظريه
هاار چااه فقاار اقتصااادي در  ميانه

خانواده بيشتر شود، گارايش  
 شود. به اعتياد بيشتر مي

تااااااراويس  3
هيرشاااااي،  
 آلبرت کوهن

رفتاري زمااني روي   کژي پيوند اجتماعي:  نظريه
دهد که پيوند ميان فرد و جامعاه ضاعيي ياا     مي

پردگي، درگياري،  گسسته گاردد. دلتنگاي، سرسا   
 شود. ايمان باعث پيوند بين فرد و جامعه مي

هاار چااه فقاار فرهنگااي در   ميانه
شااود،  خااانواده بيشااتر مااي 

گاارايش بااه اعتياااد بيشااتر  
 شود. مي

هاي  ي خرده فرهنگي: کثر رفتاران در گروه نظريه ماتزا، فلدمن
 کنند. خرده فرهنگ رشد مي

ل رقابات و تقلياد   نظريه مصرف: مصرف محصو تورشتن وبلن 6
 است.

هر چه رفاه مادي در خانواده  ميانه
بيشتر شود، گرايش به اعتياد 

 شود. بيشتر مي
زيگموناااااد  1

 فرويد
نظارت ناپذير و  "نهاد"ي روانکاوي: وقتي  نظريه

کام فعّاال    "من برتار "بسيار فعّال در ترکيب با 
بي تفاوت بماند  "من"  ظاهر شود و در اين ميان

 ژي رفتار فارد نقشاي ايفاا نکناد، کا     و در راهنماي
 شود. رفتاري آغاز مي

هاار چااه ساااختار خااانوادگي  ميانه
تر باشد، گرايش باه   نامناسب

 شود. اعتياد بيشتر مي

نظريه تضاد: رفتارها محصول تضاد بين ماالکين   کارل مارکس 7
و  ناد ابزار تولياد و آنهاايي کاه فاقاد ابازار توليد     

ب جارم اسات.   اساسي ارتکاا  علتت داري سرمايه 
نظريه ناهمآهنگي در ساازمان اجتمااعي: وجاود    

ي اعتياد در برخي نقاط جامعاه ناشاي از    گسترده
مشخصات سازمان اجتماعي است. مصارف ايان   

شاود   هاي جامعه تشويل مي مواد در برخي بخش
 و امکان دسترسي به آن فراهم است.

هر چه بيکاري بيشتر شاود،   کالن
گاارايش بااه اعتياااد بيشااتر  

 شود. مي

هاااااااانس  0
 آيسينك

ردورزي او را به عنوان عامل خارادن آزاد انسان و 
 پذيرد. ي رفتار آدمي نمي تعيين کننده

هر چاه درد گريازي بيشاتر     خُرد
شود، گرايش به اعتياد بيشتر 

 شود. مي

 



 10فصلنامه علوم رفتاري / 

 روش هناس  پژوهش

 آماری  الف. جامعه

روري معتهادان  جمعّيهت معتهادان تحهت پوشه  مراکه  بهازپ      "ي آماري پهژوه    جامعه
بود. در استان زنجان یازده کمپ وجود دارد که معتادان در  "سازمان به یاتی استان زنجان
شوند. از این تعداد سه کمپ در شهر زنجهان  ماهتقر اسهت     آن جا بازپروري و ترن داده می

آور در  کيلومتري شهر یعنهی در روسهتاي نهي     11مورد در شهر زنجان و یك مورد در  2که 
نفر  8131، 1891زنجان واقع شده است. تعداد کل معتادان شهرستان زنجان در سال شرق 

 ( نفر در نظر گرفته شد.= 8131N)ي آماري پژوه   بودند. بنابراین جامعه

 حجم نمونه -ب

 حج  نمونه بر اساس فرمول کوکران محاسبه گردید. 
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 گيری روش نمونه -ج

ي آمهاري   امعهه گيري به معنی انتخاب نمونه آماري مورد مطالعهه از ميهان ج   روش نمونه
          تصهههادفی سهههيتماتيك )مهههنظ (   يگيهههر ز روش نمونههههاسهههت. در ایهههن پهههژوه  ا  

(Systematic Random Samplingک )  اسهتفاده   ،گيهري احتمهالی اسهت    ه از انهوا  نمونهه
گيري یعنی  ي نمونه ي فاصله گردید. در این روش پ  از محاسبه

n

N
k    امکان دسترسی بهه

 ها فراه  گردید. نمونه

 ابزار پژوهش -د

ي  آزمهون و  ق ساخته بود. این پرسشنامه پ  از پقها پرسشنامه مح اب ار گردآوري داده
ي اکتشهافی     در مطالعهه نهایی شدن تکميل گردید. دالوه بر پرسشنامه از اسناد و مدارن ني

 .واکاوي ادبيات بهره گرفتیو ني  در 
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 گيری اعتبار و روایی ابزار اندازه -ه

سهنجد   گيري این است که اب ار گردآوري چه چي ي را می منظور از ادتبار یك اب ار اندازه
ازه از لحاظ سنج  موضو  موفق بوده و یا کارآیی دارد. در این پژوه  از ادتبار و تا چه اند
( یعنی بررسی ادتبار اب ار سنج  با استفاده از ش  دهام و تجربهه    Face Validityصوري )

که واباته به قضاوت پژوهشگر است، بهره گرفتي . این نو  قضاوت معنایی است. بهراي ایهن   
مکاران دانشگاهی سپردی  تا قضاوت دلمی آنان ادتبار پرسشنامه را منظور پرسشنامه را به ه

 بانجد.
روایی )قابليت ادتماد( به معناي آن است که آیا روش انتخاب شده، موضو  مورد نظهر را  

سنجد یا خير؟ در واقع روش سنج  تا چه حد روایی )قابليت تکهرار( دارد   به طور دقيق می
آید یا خير؟ به دبارت  ر به کار رود نتایج یکاانی به دست میو اگر با همان واحد تحليل مکرّ

دیگر روایی به مي ان ثبات و اناجام درونی اج اي یك مفههوم و ایهن کهه در صهورت تکهرار      
 شود. آزمون یك اب ار، در شرایط مشابه به چه مي ان نتایج حاصله مشابهند ني  اطالق می

گرفتي . روایی سازگاري اج اء آزمونی است  در این پژوه  از روایی سازگاري اج اء بهره
گيري. تا زمانی که اج اء آزمهون یها    ي دناصر اب ار اندازه هاي فرد با همه براي سازگاري پاسخ

بگيرند، همباتگی دارنهد. مشههورترین آزمهون      اب ار به طور ماتقل مفهوم یکاانی را اندازه
. ایهن ضهریآ بهراي    کرونبهاخ ي براي روایهی سهازگاري اجه اء دبهارت اسهت از ضهریآ آلفها       

 دارد. دهاي با اج اي چند مقياسی کاربر پرس 
پرسشهنامه بهه صهورت پهي        11پرسشنامه، ابتدا تعهداد   کرونباخاي لفي آ براي محاسبه

کهل   کرونبهاخ آن محاسهبه گردیهد. آلفهاي     کرونبهاخ آزمون تکميهل گردیهد. سهپ  آلفهاي     
ههاي پرسشهنامه را    ی قوي درونی پرس به دست آمد. این آماره همباتگ 911/1پرسشنامه 
محاسهبه   کرونبهاخ هها حهذ  و آلفهاي     تك پرسه   پرسشنامه تك 11دهد. در بين  نشان می

 به دست آمد. 9/1گردید که تمام موارد بي  از 

 روش پژوهش -و

روش پژوه  مورد استفاده در این تحقيهق، روش پيمهای  و روش اسهنادي بهود. روش     
هها بهه    ي پدیهده  یابی دبارت است از مشهاهده  ا تحقيق زمينه( یSurvey Methodپيمای  )
 آوري شده است. هاي مختلف اطالدات جمع ن به جنبهددا انمنظور مع

ههاي مهردم )یعنهی     هها و ادران  یابی روشی براي بررسهی ماهيّهت ویژگهی    پژوه  زمينه
ههایی   پرسه   ها، باورها، دقاید و امور مورد دالقه( از طریق تج یه و تحليل پاسهخ بهه   نگرش

 اند. ت تدوین شدهاست که به دقّ
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 های پژوهش  افته

 های پژوهش توصيف داده -الف

دادنهد.   درصهد تشهکيل مهی    8/31ها اکثریت پاسخگویان را مردان بها   در بين نمونه 
سهاله   81 -89درصد و سهپ    1/12ساله با  21-29بيشترین درصد معتادان در گروه سنی 

درصهد   9/21ترین آموزش به مهدرن تحصهيلی راهنمهایی بها     درصد بوده است. بيش 9/81با 
درصهد در   22درصد و سپ  دیپل  با  8/28مربوط بوده است و پ  از آن مدارن ابتدایی با 

 اند. هاي بعدي بوده رتبه
درصهد   9/81تومان با  211.111بيشترین درصد در آمد معتادان در گروه کمتر از  

درصد قرار دارد.  1/21با  211111 -111111یعنی بوده است. و سپ  گروه در آمدي دوم 
 اند. تومان در ماه بوده 111111درصد معتادان داراي در آمد زیر  1/11به دبارت دقيق 

تومان )خط فقر در شهر زنجهان(   311111درصد معتادان داراي در آمد زیر  1/11 
 9/19ق داشهته اسهت.   درصد تعلّه  1/81اند. بيشترین نو  ماکن معتادان به ماتأجر با  بوده

درصد به سایر انهوا  ماهکن    1/31درصد ماکن معتادان ملکی و به خود آنان متعلّق بوده و 
 سازمانی و من ل پدري و من ل همار و اجاره به شرط تمليك تعلّق داشته است.

درصهد   1/81انهد.   سهواد بهوده   در صد آنان بی 3/13درصد معتادان با سواد و  2/31 
درصهد آنهان زیهر دو     1/18اند. بي  از نيمی از معتادان یعنی  فرزند داشتهمعتادان فقط یك 

کهرد   درصد 9/11درصد فارس و  2/12درصد معتادان به قوميّت ترن و  11اند.  فرزند داشته
 ها تعلّق داشتند. صد سایر قوميّتدر 1و 

درصد ماهلمان )سهنی( هاهتند. بهه      1/3درصد معتادان مالمان )شيعه( و  1/91 
درصهد کليمهی    1درصد زردتشتی و  8/1درصد معتادان مالمان بودند و  1/93ت دیگر دبار

 بودند.
درصد آنان متأهل بودند. در نتيجه بيشهترین درصهد    1/11درصد معتادان مجرد و 1/13

متارکهه و   دلّهت  درصد معتادان بدون همار به 1/11معتادان به متأهلين تعلّق داشته است. 
 درصد همار فوت کرده بودند. 3/2درصد داراي همار و  3/19اند و  مطلقه بوده
ي شههر   درصد در مرک  و پایين شهر وحاشيه 2/11بي  از نيمی از معتادان یعنی  
درصد تمایلی بهه   1/18درصد معتادان تمایل به ترن ادتياد دارند و  1/31 .کردند زندگی می

دهنهد، در   به ادتياد نشان می درصد معتادان تمایل مجدد 2/32دهند.  ترن ادتياد نشان نمی
درصد معتادان بهه   8/13دهند.  درصد آنان تمایل مجدد به ادتياد بروز نمی 3/11صورتی که 

 اندیشند. درصد آنان به خودکشی نمی 1/81اند ولی  خودکشی فکر کرده
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 های پژوهش تحليل داده -ب

 .پردازی  هاي هشتگانه پژوه  می هيها به آزمون فرض در تحليل داده 

 اول فرضیه

کند.  ي بين معاشرت با دوستان ناباب و گرای  به ادتياد را مطرح می ي اول رابطه فرضيه
 شود. بدین سان: هر چه معاشرت با دوستان ناباب بيشتر شود، گرای  به ادتياد بيشتر می

ماتقل معاشرت است که در سطح سنج  اسمی اسهت و گهرای     متغّيردر این فرضيه 
پيرسهون بهراي    2xی( اسهت در نتيجهه از آزمهون    بياي )ترت طح سنج  رتبهادتياد در س به

 ي مجذور کاي آمده است. ( آماره2اول استفاده شد. در جدول )  آزمون فرضيه

 2x(: آزمون 2جدول )
 قارن )دو دامنه(داري نامت سطح معني (dfدرجه آزادي ) ارزش 

 مجذور کاي پيرسون
 نمايي نسبت درست

 ارتباط خطي در خطي
 متغتيرتعداد موارد 

117/07 
011/07 
013/1 

110 

3 
3 
0 

110/1 
110/1 
177/1 

 2xتهر از   به ر،  111/11محاسهبه شهده یعنهی     2xدهد که چون  ( نشان می2جدول )
گردد. یعنی بين  است پ  فرضيه اول تأیيد می 1  ،8/18% و 1جدول با درجه آزادي 

 % وجود دارد.1داري در سطح  ي معنی معاشرت با دوستان ناباب و گرای  به ادتياد رابطه

 فرضیه دوم

سنجد. بدین سان که هر  ادتياد را میجویی و گرای  به  لذّت ي بين ي دوم رابطه فرضيه
جهویی   لهذّت  شود. در این فرضيه جویی بييشتر شود، گرای  به ادتياد ني  بيشتر می لذّت چه

واباته اسهت کهه    متغّيراي است و گرای  به ادتياد  ماتقل و در سطح ترتيبی یا رتبه متغّير
 ای . سيون ترتيبی بهره گرفتهاي یا ترتيبی است. براي آزمون این فرضيه از رگر در سطح رتبه
 محاسبه شده است. Enterدهد که با روش  ي مدل را نشان می ( خالصه8جدول )

 ی مدل ( خالصه3)  جدول
 خطاي استاندارد بر آورد تعديل شده Rمجذور  Rمجذور  R مدل

1 a23190/ 136/1 131/1 01063/1 

 جویی  لذّت پيش بين: )ثابت(

 دهد. ( را نشان میANOVAتحليل واریان  ) (1جدول )
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)( ( تحلیل واریانس4جدول ) bANOVA 
 داري معني F مجذور ميانگين (df)  درجه آزادي مجموع مجذورات مدل

 رگرسيون
 پس ماند

 کل

771/7 
603/116 
167/106 

0 
111 
110 

771/7 
131/1 

117/06 a0000/ 

a : جویی لذّت )ثابت(،   بين: پي 
b :واباته: گرای  به ادتياد متغّير 

 دهد. جویی نشان می لذّت ماتقل متغّير( ضرایآ را براي 1جدول )
 b( ضرایب 5جدول )

 مدل
 ضرايب استاندارد شده ضرايب غير استاندارد شده

T داري معني 
B بتا خطاي استانداري 

 جويي لذتت )ثابت(
611/1 
010/1- 

007/1 
111/1 

 
110/1- 

106/10 
711/1- 

111/1 
111/1 

 داري است و بين % معنی1( حاکی از آن است که رگرسيون )وایازي( در سطح 1جدول )
دوم   شود. در نتيجهه فرضهيه   بينی می داري پي  ي معنی جویی و گرای  به ادتياد رابطه لذّت

 گردد. ني  بدین سان تأیيد می

 فرضیه سوم

سنجد. بدین سان هر چهه   د گری ي و گرای  به ادتياد را میي بين در سوم رابطه  فرضيه
شهود. در ایهن فرضهيه درد گریه ي      درد گری ي بيشتر شود، گرای  به ادتياد ني  بيشتر مهی 

واباته نيه    متغّيراي( است و گرای  به ادتياد )یعنی  ماتقل و در سطح ترتيبی )رتبه متغّير
ي رگرسهيون   به محاسبه Enterان با روش اي )ترتيبی( است. بدین س در سطح سنج  رتبه

 پردازی . می
 دهد. ي مدل را نشان می ( خالصه1جدول )

 ی مدل ( خالصه6جدول )
 خطاي معيار برآورد تعديل شده Rمجذور  Rمجذور  R مدل
0 a1610/ 11/1 111/1 01063/1 

 دهد. ( را نشان میANOVA( جدول تحليل واریان  )1جدول )

)(( جدول تحلیل واریانس 7دول )ج bANOVA 
 داري معني F مجذور ميانگين (dfدرجه آزادي ) مجموع مجذورات مدل

 رگرسيون
 پس ماند

 کل

110/6 
137/110 
701/111 

0 
110 
117 

11/6 
163/1 

111/0 a0040/ 
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a :پي  بين: )ثابت(، درد گری ي 
b :واباته: گرای  به ادتياد متغّير 

 دهد. ( ضرایآ استاندارد و غير استاندارد را نشان می3جدول )

 ( ضرایب8جدول )

 مدل
 ضرايب استاندارد شده ضرايب غير استاندارد شده

T داري معني 
B بتا خطاي معيار 

 )ثابت(
 جويي لذت

111/1 
111/1- 

171/1 
110/1 

 
010/1- 

106/11 
013/1- 

111/1 
113/1 

تأیيهد   Enter( فرضيه سوم با رگرسهيون ترتيبهی بها روش    1به جدول )توجّه نابراین با ب
 شود. می

 فرضیه چرارم

ي بين فقر اقتصادي و گرای  بهه ادتيهاد را بهه سهنجد.      خواهد رابطه ي چهارم می فرضيه
شهود.   شود. گرای  به ادتياد بيشتر می بدین سان هر چه فقر اقتصادي در خانواده بيشتر می

 متغّيراي است و  ماتقل در این فرضيه فقر اقتصادي است که در سطح سنج  فاصله تغّيرم
اي )ترتيبی( اسهت. بهراي آزمهون از همباهتگی      واباته یعنی گرای  به ادتياد در سطح رتبه
 کني . اسپيرمن و همباتگی کندال استفاده می

گی اسپيرمن را و ضریآ همبات  bي ضریآ همباتگی کندال تائوي  ( محاسبه9جدول )
 دهد. نشان می

 و ضریب همبستگی اسپیرمن bی ضریب همبستگی کندال تائوی  ( محاسبه9جدول )
 فقر گرايش به اعتياد ضريب همبستگي

 ضريب همبستگي اعتياد                به گرايش       bتائوي کندال 
 داري دو دامنه نيمع                                                             

 تعداد                                                                     

111/0 
 
131 

03/1 
116/1 

110 
 ضريب همبستگي      فقر                                                  

 ري دو دامنهدا معني                                                          
 تعداد                                                                     

031/1 
116/1 

110 

111/0 
 
113 

 ضريب همبستگي    رايش به اعتياد       روي اسپيرمن         گ
 داري دو دامنه معني                                                          

 تعداد                                                                     

111/0 
 
131 

010/1 
116/1 

110 
 ضريب همبستگي    ر                    فق                                
 داري دو دامنه معني                                                          

 تعداد                                                                     

010/1 
116/1 

110 

111/0 
 
113 

 دار است. )دو دامنه( معنی 11/1** همباتگی در سطح 
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و روي اسهپيرمن و آزمهون همباهتگی حهاکی از آن      bضرایآ همباتگی تائوي کنهدال  
داري  ي معنهی  رابطهه  11/1ياد در سهطح  است که بين فقر اقتصادي معتادان و گرای  به ادت

 وجود دارد.

 فر ضیه پنجم

ي بهين رفهاه مهادي و گهرای  بهه ادتيهاد را        فرضيه پنج  بر آن است که احتمال رابطهه 
بانجد. بدین سان که هر چه رفاه مادي در خانواده بيشتر شود. گهرای  بهه ادتيهاد بيشهتر     

اي است و گرای  بهه   طح سنج  فاصلهباشد که در س ماتقل می متغّيرشود. رفاه مادي  می
 اي )ترتيبی( است. واباته است که در سطح سنج  رتبه متغّيرادتياد 

و ضهریآ همباهتگی روي    bي ضریآ همباهتگی کنهدال تهائوي     ( محاسبه11جدول )
 دهد. اسپيرمن و آزمون مربوطه را نشان می

 ی ضریب همبستگی ( محاسبه11جدول )
 فقر ادگرايش به اعتي ضريب همبستگي

                                                                  اعتيااد           ضاريب همبساتگي   باه  ايش گار      bتائوي کندال 
 (دو دامنه)داري  معني                                                   
 تعداد                                                                         

111/0 
 
131 

061/1 
111/1 

117 
 ضريب همبستگي                      مادي   رفاه                      

 داري )دو دامنه( معني                                                    
 تعداد                                                                    

061/1 
111/1 

117 

111/0 
 
113 

 ضريب همبستگي                 گرايش به اعتياد    روي اسپيرمن 
 داري )دو دامنه( معني                                                          

 تعداد                                                                     

111/0 
 
131 

011/1 
111/1 

117 
 ضريب همبستگي                رفاه مادي                              

 داري )دو دامنه( معني                                                       
 تعداد                                                                     

011/1 
111/1 

117 

111/0 
 
131 

 دار است. )دو دامنه( معنی 11/1** همباتگی در سطح 
 11/1( حاکی از آن است که رفاه مادي خانواده با گرای  به ادتياد در سهطح  11جدول )

دهد که ایهن همباهتگی    دار است. ضرایآ همباتگی محاسبه شده نشان می دو دامنه معنی
 بايار ضعيف است.

 فرضیه هشم

تهر را بها    ي بين سهاختار خهانوادگی نامناسهآ    آن است که احتمال رابطهفرضيه شش  بر 
تر باشد، گهرای  بهه    گرای  به ادتياد بانجد. بدین سان هر چه ساختار خانوادگی نامناسآ

ماتقل سهاختار خهانوادگی اسهت کهه در سهطح       متغّيرشود. در این فرضيه  ادتياد بيشتر می
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اي  ی  به ادتياد است که در سطح سنج  رتبهه واباته گرا متغّيرباشد و  سنج  اسمی می
 کني . پيرسون تحليل می 2x آزمونباشد. این فرضيه را با  )ترتيبی( می

 دهد. را نشان می 2xي آزمون  ( آماره11جدول شماره )

 ( آزمون مجذور کای11جدول )

)(درجه آزادي  ارزش ذور کايي مج آماره fd داري نامتقارن )دو دامنه( معني 
 مجذور کاي پيرسون

 نمايي نسبت راست
 پيوستگي خطي در خطي

 تعداد موارد معتبر

a86325/ 
16/111 
11/701 

111 

1 
1 
0 

111/1 
111/1 
111/1 

 11/81باشد. حداقل شمارش مهورد انتظهار    1رود کمتر از  ها انتظار می صفر در صد خانه
 است.

ي نامناسآ با گهرای  بهه    دهد که همباتگی بين ساختار خانواده ( نشان می11جدول )
2192تهر از   به ر،  318/21محاسبه شده  2xدار است. چون  ادتياد معنی /x    جهدول بها

 گردد. باشد، در نتيجه فرضيه تحقيق تأیيد می می 1%و  2df آزاديدرجه 

 فرضیه هفتم

سنجد، بدین سان ههر   ي بين فقر فرهنگی و گرای  به ادتياد را می ي هفت  رابطه فرضيه
ماهتقل در ایهن    متغّيهر شهود.   چه فقر فرهنگی بيشتر شود، گرای  به ادتياد ني  بيشتر مهی 

فرضيه فقر فرهنگی است که در سطح سنج  اسمی اسهت و گهرای  بهه ادتيهاد در سهطح      
 براي تحليل این فرضيه مناسآ است. 2x)ترتيبی( است. آزمون   اي سنج  رتبه
 دهد. یرا نشان م 2x( آزمون 12جدول )

 ( آزمون مجذور کای12جدول )

)(درجه آزادي  ارزش ي مجذور کاي آماره fd داري نامتقارن )دو دامنه( معني 

 مجذور کاي پيرسون
 نمايي نسبت راست

 پيوستگي خطي در خطي
 تعداد موارد معتبر

a21044/ 
001/36 
370/1 

131 

3 
3 
0 

111/1 
111/1 
110/1 

 12/11باشد. حهداقل شهمارش مهورد انتظهار      1هاي خالی تعدادشان نباید کمتر از  خانه
 باشد. می

داري نامتقهارن دو دامنهه تأیيهد     دهد که فرضهيه در سهطح معنهی    ( نشان می12جدول )
3132تر از  ب ر، 211/11محاسبه شده یعنی  2xشود. چون  می /x   ي  جدول بها درجهه

 باشد. می 1%و  4dfآزادي
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 فرضیه هشتم

کنهد.   فرضيه هشت  احتمال وجود رابطه بين بيکاري و گرای  بهه ادتيهاد را مطهرح مهی    
د نيه  بيشهتر   بدین سان که در یك جامعه هر چه بيکهاري بيشهتر شهود، گهرای  بهه ادتيها      

ماتقل در این فرضيه بيکاري اسهت کهه در سهطح سهنج  اسهمی اسهت و        متغّيرشود.  می
اي )ترتيبی( است. آزمون مورد نياز در  واباته است در سطح رتبه متغّيرگرای  به ادتياد که 
 باشد. می 2xاین فرضيه ني  آزمون 

 دهد. ي را نشان می( آزمون مجذور کا18جدول )

 ( آزمون مجذور کای13جدول )

 داري نامتقارن )دو دامنه( معني df)(درجه آزادي  ارزش آزمون
 مجذور کاي پيرسون

 نمايي نسبت راست
 پيوستگي خطي در خطي

 تعداد موارد معتبر

a0505/ 
773/3 
110/1 

117 

1 
1 
0 

101/1 
101/1 
777/1 

نباشهد.حداقل شهمارش    1رود کمتر از  هاي خالی )صفر درصد( تعدادشان انتظار می خانه
 است. 19/81مورد انتظار 
بها   111/1محاسهبه شهده یعنهی     2xي  دهد که چون آمهاره  ( نشان می18جدول ) 

باشد، در نتيجه بها خطهاي    می 21/9جدول یعنی  2xي  تر از آماره کوچك 2ي آزادي  درجه
%1 داري بين بيکاري و گرای  بهه   ي معنی گردد. یعنی رابطه فرضيه هشت  تأیيد نمی

 ادتياد در بين هموندهاي نمونه وجود ندارد.

 گیری بحث و نتیجه

ههاي   اجتمادی و کهن   -، ساختار اقتصاديشناختی ادتياد، بر نق  فرهنگ تبيين جامعه
 گيري مصر  مواد مخّدر تأکيد دارد. متقابل اجتمادی در شکل

ي  هاي اجتمادی اسهت و از مصهادیق دمهده    ترین آسيآ ادتياد به مواد مخّدر یکی از مه ّ
ها و معضهالت   تواند پایه و اساس باياي از آسيآ شود؛ انحرافی که می انحرافات محاوب می

د افهراد جامعهه   ری در سطح جامعه باشد. در واقع شيو  ادتياد به مواد مخّهدر در مهو  اجتماد
 هاي آن جامعه خواهد شد. تباهی، آشفتگی و فروپاشی بنياد

ي ادتياد در سهه سهطح    هاي موجود در زمينه چارچوب نظري این پژوه  ترکيآ نظریه
ی ادتيهاد را بهه   دلّته  عدي و چنهد ي چند بُ باشد تا بتواند ماأله تحليل خُرد، ميانه و کالن می

ی تحليل و بررسی نماید. سه سطح مورد بحث در واقع به سه مفههوم اجتمهادی یعنهی    تسدر
ساخت اجتمادی، نهادها، روابط متقابل و سازمان اجتمهادی و سهرانجام دمهل اجتمهادی بهاز      



 شناختي علل و عوامل مؤثر بر اعتياد در شهر زنجان تبيين جامعه/  71

رده و از هها را در چهارچوبی فراگيهر فهراه  آو     گردد. چنين چارچوبی امکان ترکيآ نظریه می
ههاي خهاص و از    آغاز ني  در دیدگاهی خاص گرفتار نشده و فرآیند پژوه  از تحليل نظریهه 

 هاي یك بُعدي بر کنار خواهد ماند. گيري نتيجه
اي  هاي اجتمادی فراگيري مانند ادتياد به گهروه و طيفهی خهاص بها شهرایط ویهژه       آسيآ

گذرند و بر تمامی مقاطع و اجه اء   یي باریکی از سراسر جامعه م واباته نياتند و چون رشته
توان تعبيهر   گذارند، با چارچوب تلفيقی ارائه شده به بهترین وجهی می ساختار جامعه اثر می

ها بایهد آن چنهان چهارچوبی باشهد کهه       و تفاير کرد. چارچوب پژوه  در این قبيل آسيآ
و دهدم غفلهت از    هاي اجتمادی به فرد و جمع از طریق شناخت نهادها و سازمانتوجّه ضمن 

ي آگاه اناان، جبر اجتمادی و توزیع آن در سطح جامعهه بهه    هوّیت و خصایص فردي و اراده
تهوان بهه دیهدگاه خاصهی      شناسی ادتياد نمهی  دلّت بررسی و تحليل بپردازد. بنابراین در پی

ههاي اجتمهادی و واباهتگی بهه      ي انوا  آسيآ بانده کرد، زیرا هي  یك قادر به توضيح همه
ي ادتيهاد   هاي موجود در زمينه ها و دیدگاه اد مخّدر نياتند. در واقع باید از مجمو  نظریهمو

 گرفت.   ريو تحليل آن در تمامی سطوح یا
تنی(، دوامل خهانوادگی، دوامهل    –در مدل مفهومی پژوه  ابعاد یا دوامل فردي )روانی 

قهرار گرفهت. از دوامهل    ه توجّه اجتمادی و دوامل اقتصادي و سرانجام دوامل فرهنگهی مهورد   
جویی در فرضيه دوم و  لذّت فردي سه مؤلفه یعنی معاشرت با دوستان ناباب در فرضيه اول و

درد گری ي در فرضيه هشت  که هر سه مؤلفه در سطح خُرد بودنهد، تحليهل شهد. از دوامهل     
در  ي ناباهامان( در فرضهيه ششه     ي ساختار خانوادگی نامناسهآ )خهانواده   خانوادگی، مؤلفه

ي رفاه مادي خهانواده )رفهاه اجتمهادی( در     سطح ميانه تحليل شد. از دوامل اجتمادی، مؤلفه
هاي فقر اقتصهادي در   ي پنج  تحليل گردید. از دوامل اقتصادي، مؤلفه سطح ميانه در فرضيه
ي هفهت  تحليهل    ي بيکاري در سطح کهالن در فرضهيه   ي سوم و مؤلفه سطح ميانه در فرضيه

ي چههارم   ی در سطح ميانه در فرضهيه گي فقر فرهن م از دوامل فرهنگی، مؤلفهشد. و سرانجا
 به تحليل کشيده شد.

ي ادوارد سهاترلند و کریاهی تحهت دنهوان نظریهه پيونهد        ي اول بر اساس نظریهه  فرضيه
رفتاري، یك رفتهار آمهوختنی اسهت و از     ژافتراقی شکل گرفت. این نظریه معتقد است که ک

ان آموختته می شود. در این فرضيه ارتباط بهين معاشهرت بها دوسهتان     طریق تعامل با دیگر
ي ادوارد  ناباب و گرای  به ادتياد سهنجيده شهد و فرضهيه تأیيهد گردیهد. دهالوه بهر نظریهه        

ي انتقال فرهنگی خود ني  معتقد است که رفتهار   ساترلند و کریای، ادوارد ساترلند در نظریه
 شود. ناباب آموخته میانحرافی از طریق معاشرت با دوستان 

  لذّت ي نك ساخته شده است. ولی در نظریهيایي هان  آ ي دوم بر اساس نظریه فرضيه
و درد گریه ي اسهت. سهطح     لهذّت  ي نخاتين اناهان  گوید که انگي ه و درد گری ي خود می



 70فصلنامه علوم رفتاري / 

ي  جهویی و گهرای  بهه ادتيهاد رابطهه      لهذّت  تحليل فرضيه سطح خرد است. در نتيجهه بهين  
 أیيد گردید.دار ت معنی

ي تضهاد   ي کارل مارک  ساخته شهده اسهت. وي در نظریهه    فرضيه سوم بر اساس نظریه
ي ناهمآهنگی در سازمان اجتمادی ني  همانند  ي فقر اقتصادي را مطرح ساخت. نظریه ماأله
اجتمادی دخيهل  هاي  ي فقر اقتصادي در خانواده را در گرای  به آسيآ ي تضاد ماأله نظریه
ن فرضيه در سطح تحليل ميانه مهورد تحليهل قهرار گرفهت. در نتيجهه بهين فقهر        داند. ای می

 داري تأیيد گردید. ي معنی اقتصادي در خانواده و گرای  به ادتياد رابطه
ي چهارم بر اساس نظریات تراوی  هيرشی و آلبرت کهوهن سهاخته شهده اسهت.      فرضيه

دهد که پيوند ميهان فهرد و    روي میرفتاري زمانی  ژگوید، ک ي پيوند اجتمادی آنان می نظریه
جامعه ضعيف یا گااته گردد، دلتنگی، سرسپردگی، درگيري، ایمان بادث پيوند بين فهرد و  

ي فقر فرهنگی و  شود. سطح تحليل فرضيه سطح ميانه است. در این فرضيه رابطه جامعه می
لهدمن تحهت دنهوان    ي مهات ا و ف  ي فوق نظریه گرای  به ادتياد تأیيد گردید. دالوه بر نظریه

ههاي خهرده فرهنهگ رشهد      ي خرده فرهنگی که معتقد اسهت کثهر رفتهاران در گهروه     نظریه
 کند. ي چهارم را حمایت نظري می کنند، فرضيه می

ي مصهر  سهاخته شهده     پنج  بر اساس نظریه تورشتن وبلن تحت دنوان نظریهه   فرضيه
ست. ایهن تحليهل در سهطح    گوید، مصر  محصول رقابت و تقليد ا ي مصر  می است، نظریه

ي  انجام شده است. در نتيجه بين رفاه مهادي در خهانواده و گهرای  بهه ادتيهاد رابطهه        ميانه
 گردد. داري تأیيد می معنی

ي روانکهاوي سهاخته شهده     ي زیگموند فروید یعنی نظریه ي شش  بر اساس نظریه فرضيه
 "مهن برتهر  "ار فعّال در ترکيهآ  نظارت ناپذیر و باي "نهاد"گوید: وقتی  است. این نظریه می

تفاوت بماند و در راهنمایی رفتار فرد نقشی ایفا  بی "من"ک  فعّال ظاهر شود و در این ميان 
شود. سطح تحليل این فرضيه سهطح ميانهه اسهت. در نتيجهه بهين       رفتاري آغاز می ژ، ک نکند

 گردد. أیيد میي معنی داري ت تر و گرای  به ادتياد رابطه ساختار خانوادگی نامناسآ
ي تضهاد و   ي کارل مارک  یعنی نظریه فرضيه هفت ، همانند فرضيه سوم بر اساس نظریه

ي ناهمآهنگی در سازمان اجتمادی ساخته شده اسهت. سهطح تحليهل فرضهيه سهطح       نظریه
 داري تأیيد گردید. ي معنی کالن است. در نتيجه بين بيکاري و گرای  به ادتياد رابطه

هماننهد فرضهيه دوم سهاخته شهده      آیاهينك ي هان   ر اساس نظریهفرضيه هشت  ني  ب
ي رفتهار   ي آزاد اناان و خردورزي او را به دنوان دامل تعيين کننده گوید اراده است. وي می

آدمی نمی پذیرد. سطح تحليل این فرضيه سطح خرد اسهت. در نتيجهه بهين درد گریه ي و     
 د.دار تأیيد گردی ي معنی گرای  به ادتياد رابطه
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 تهران، نشر بدر.  (: اعتياد، علل، عوارض و درمان اعتياد،0107فرجاد، محمد حسين ) .11
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 ، تهران، انتشارات اميري.1ها و عوارض اعتياد، چاپ  (: آسيب0111قائمي، علي ) .11

 ي عليرضا فخرايي، تهران، نشر اوحدي. جمه(: اعتياد چيست، معتاد کيست؟ تر0101کلمن، ورنان ) .13

ي محمدرضايي، تهران،  هاي سوء مصرف مواد مخدّر، ترجمه تا(: نظريه لتيرن سيرز، پيرسون )بي .16
 نا. بي

 شاسي انحرافات اجتماعي، تهران، انتشارات طهوري. (: جامعه0101محسني، منوچهر ) .11

ي نوين تواليي،  شناختي، ترجمه معهي جا (: مشکالت اجتماعي و نظريه0171)  کي مرتن، رابرت .17
 تهران، انتشارات اميرکبير.

(: بررسي مسائل اجتماعي ايران، مشهد، انتشارات دانشگاه 0100ميان خراساني، محمد )مظلو .10
 فردوسي مشهد.

 ها(، تهران، شرکت سهامي انتشار. ي و ديدگاه (: انحرافات اجتماعي )نظريه0100ممتاز، فريده ) .17

شناسي مسائل اجتماعي در ايران، تهران، انتشارات  اي بر آسيب (: مقدمه0101ام )مير آشتياني، اله .11
 فرهنگ.

(: ارزيابي وضعيت موجود در مراکز بازپروري معتادان، تهران، انتشارات 0171وثوقي، منصور ) .10
 بخشي. دانشگاه علوم بهزيستي و توان
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