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ﭼﮑﯿﺪه
ﻫﺪف :ﻫﺪف ﮐﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ﻋﻠﻞ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ اﻋﺘﯿﺎد در ﺷﻬﺮ زﻧﺠﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.
روش :ﻧﻮع ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و ﻋﻠّﯽ )ﭘﺲ از وﻗﻮع( ﺑﻮد و از روش ﭘﯿﻤـﺎش ) (Survey Methodاﺳـﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾـﺪ .ﺑـﺮاي
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪي اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ و واﮐﺎري ادﺑﯿﺎت ﭘﮋوﻫﺶ از روش ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارك ) (Documentary Methodﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ.
دادهﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪي ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪي ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﮔﺮدآوري ﮔﺮدﯾﺪ .ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﭘﺲ از ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ،ﭘﯿﺶ
آزﻣﻮن ﺷﺪه و ﭘﺲ از اﻋﺘﺒﺎرﯾﺎﺑﯽ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ي رواﯾﯽ و اﺻﻼح ،ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺷﺪه و ﮔﺮدآوري ﮔﺮدﯾﺪ .ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در ﻣﺮاﮐـﺰ
ﺑﺎزﭘﺮوري ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺷﻬﺮ زﻧﺠﺎن ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪ .ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن ﻣﻌﺘﺎدان ﺣﺎﺿﺮ در اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻮدﻧـﺪ .ﺟﺎﻣﻌـﻪي
آﻣﺎري ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﻣﻌﺘﺎدان ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن ) (N= 3480ﻧﻔﺮ در ﺳﺎل  1391ﺑﻮدﻧﺪ.
ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ و ﻧﺘﺎﯾﺞ :ﻓﺮﺿﯿﻪي اول ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﻌﺎﺷﺮت ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن ﻧﺎﺑﺎب و ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ اﻋﺘﯿﺎد راﺑﻄـﻪي ﻣﻌﻨـﯽداري
وﺟﻮد دارد .ﻓﺮﺿﯿﻪ ي دوم ﭘﺲ از ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻟﺬّتﺟﻮﯾﯽ و ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ اﻋﺘﯿﺎد راﺑﻄﻪي ﻣﻌﻨﯽداري
وﺟﻮد دارد .ﻓﺮﺿﯿﻪ ي ﺳﻮم ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻓﻘﺮ اﻗﺘﺼﺎدي ﺧﺎﻧﻮاده و ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ اﻋﺘﯿﺎد راﺑﻄـﻪي ﻣﻌﻨـﯽداري وﺟـﻮد
دارد .ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ در ﻓﺮﺿﯿﻪ ي ﭼﻬﺎرم ﭘﮋوﻫﺶ ،راﺑﻄﻪ ي ﻓﻘﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ اﻋﺘﯿﺎد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮔﺮدﯾﺪ .ﻓﺮﺿـﯿﻪ ﭘـﻨﺠﻢ
ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ رﻓﺎه ﻣﺎدي در ﺧﺎﻧﻮاده و ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ اﻋﺘﯿﺎد راﺑﻄﻪي ﻣﻌﻨﯽداري وﺟﻮد دارد .ﻓﺮﺿﯿﻪي ﺷﺸـﻢ
ﺑﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ و ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ اﻋﺘﯿﺎد راﺑﻄﻪ ي ﻣﻌﻨﯽداري را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮد .ﻓﺮﺿـﯿﻪ ﻫﻔـﺘﻢ راﺑﻄـﻪ ﺑـﯿﻦ
ﺑﯿﮑﺎري و ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ اﻋﺘﯿﺎد را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﻨﻤﻮد و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻫﺸﺘﻢ ﺑﯿﻦ درد ﮔﺮﯾﺰي و ﮔﺮاﯾﺶ ﺑـﻪ اﻋﺘﯿـﺎد راﺑﻄـﻪي
ﻣﻌﻨﯽدار را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮد.
واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪي :ﻋﻠﻞ اﻋﺘﯿﺎد ،ﻋﻮاﻣﻞ اﻋﺘﯿﺎد ،اﻋﺘﯿﺎد در ﺷﻬﺮ زﻧﺠﺎن.
اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﮐﻤﮏﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨﺎوري داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ اﺑﻬﺮ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
1
 .اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ،واﺣﺪ اﺑﻬﺮ ،اﺑﻬﺮ ،اﯾﺮان
 .2ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ،واﺣﺪ اﺑﻬﺮ ،ﮔﺮوه آﻣﺎر ،اﺑﻬﺮ ،اﯾﺮان

E- mail saiearasi@ gmail. com
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 /مقدمه /
مصر مواد مخّدر پدیدهاي با سابقهي تاریخی است .یکی از ب ر،تهرین بالیهایی کهه در
طول سدهها و ادصار ،ارزش هاي اصيل را در ارکان وجهود اناهان تهدیهد کهرده و مهیکنهد،
ادتياد به مواد مخّدر است .در دصر ما شدّت این پدیدهي شهوم بهه مراتهآ بيشهتر از ادصهار
گذشته است.
در ایران به دلّت قرار گهرفتن بهر سهر راه تران یهت مهواد مخهدّر از افغاناهتان بهه سهایر
کشورهاي دنيا و سایر دلل مربوطه ،سه نا برابري از خاارات مواد مخّدر به مردم میرسهد.
ساليانه ميلياردها تومان ه ینهي مبارزه با قاچاقچيان ،خرده فروشهان داخلهی و هه چنهين
مداواي معتادان و حمایت از خانوادههاي درگير با مواد مخّدر میشود .بر اساس آمار مقامهات
مائول ایران حدود دو ميليون نفر معتاد در کشور وجهود دارد و بها احتاهاب متوسهط بعهد
خانواده چهار نفر در ایران ،حدود هشت ميليون نفر از این پدیدهي شوم آسيآ میبينند.
در بعد از انقالب ،فضاي انقالبی اوایل انقالب اجازه ي رشد ادتيهاد را بهه کاهی نمهیداد.
پ از جنگ دراق با ایران ،هشت سال دفا از سرزمين ایران و فرهنگ آن هرگونه زمينههي
ماادد براي رشد مصر مواد مخّدر را از مردم گرفت .متأسفانه بعد از جنگ یعنهی از سهال
 1811به بعد اثرات جنگ تحميلی در اقتصاد ایهران بهه تهدریج در اشهکال گونهاگون ظهاهر
گردید .تا سرانجام در دههي  1831به اوج خود رسيد .ه ینههاي بازسازي خرابیهاي ناشهی
از جنگ و بازسازي ارت اجازهي سرمایه گهذاري در توليهد را از کشهور گرفهت و در نتيجهه
ایران با بيکاري ف اینده و به ویژه بيکاري تحصيل کردگان مواجه گردید.
در این جا نباید نق نيروهاي بيگانه در ترویج اشکال جدید و شهيميایی مهواد مخّهدر را
فراموش کرد .امروزه در جامعه شناسی انحرافات (آسيآشناسی اجتمادی) از آن بهه مثابههي
"جنگ شيميایی" نام میبرند.
در ایران ،به تدریج سن ادتياد کاه یافته است .آمارهاي رسهمی از کهاه  1سهالهي
ميانگين آغاز ادتياد در  11سال اخير خبر می دهند کهه بهراین اسهاس ميهانگين سهن آغهاز
ادتياد به  21سال رسيده است.
آمار قربانيان مواد مخّدر در ميان گروهههاي اجتمهادی خهاص ماننهد سهربازان حاضهر در
پادگان ها ،دانشجویان دختر و پار به ویژه ساکن خوابگاهها و پاناهيونهها ،زنهان خانههدار و
کارکنان شآکار ،و زندانها در سالهاي اخير به شدّت اف ای یافته است.
ه اکنون ایران به ب ر،ترین مصر کنندهي مواد مخّدر در جهان تبدیل شده اسهت .و
به دليل موقعيت جغرافيایی و سایر دلل داخلی با جدّيترین شکل ادتياد در جهان رو بهه رو
است.
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آن چه که درباره ي ادتياد به لحاظ آماري بي از ههر چيه مهورد توجّهه اسهت ،ميه ان
اف ای معتادان و کاه سن مبتالیان به این بيماري است .ه چنين صنعتی شهدن مهواد
مخّدر موجآ نگرانی خانوادهها و جامعه گردیده است.
در ایران بيشتر دوستان ناباب ،فقر ،بيکاري ،نداشتن اطالدات درسهت دربهارهي دهوارض
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
روانی را در استان زنجان بر مال سازد .این مطالعه میتواند اب ار مفيدي براي برنامهریه ي در
جهت کاه ادتياد و آسيآهاي ناشی از آن در کشور و استان زنجان باشد.

واکاوی ادبیات پژوهش
الف -در جهان
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جوز اکاليفاتو 2111 ،در مقالهي خود تحهت دنهوان "بررسهی مقایاههاي کهارکرد
خانواده هاي اصلی افراد معتاد و غير معتاد" نشان داد که اغلآ نوجوانانی که از خطهر
سوء مصر مواد در امان بودند ،افرادي به دور از هر نو فشار خانوادگی بودهانهد .بهه
نظر وي سوء مصر مواد مخّدر در تنهایی اتفاق نمیافتد و اغلآ دوامل خهانوادگی و
اجتمادی در آن دخيلند.
مارن اولفاون در دانشگاه کلمبيا بر اساس مصاحبه بر روي پنج هه ار جهوان  19تها
 21ساله دریافت که اختال ت شخصيتی شامل رفتارهاي وسواسهی ،رفتارههاي ضهد
اجتمادی و اختالل پارانویا از دوامل مهّ ادتياد در این افراد بوده است.
هواردبکر در سال  1918دریافت که گروه فردی است که فرد را با مواد آشنا میکنهد
و با توصيفهاي مکرّر ادضاء به ماهيّت و تأثير مواد پی میبرد و استفاده از آن را یهاد
میگيرد (مکااکی 112 :1918 ،به نقل از سخاوت.)113 :1831 ،
پژوه اوبراین ( )obrienنشان داد که کنجکاوي ،تجربه و لهذّتجهویی دلهل اصهلی
گرای به مواد مخّدر است.
چائووناتلر بر اساس  11111پرسشنامه در بين دان آموزان دبيرستانههاي آمریکها
دریافتند که ناباامانی شخصيتی و گروه هاي هماا ن و کنجکاوي دلّتههاي اصهلی
ادتياد هاتند.
کلی ( )kellyدر پژوه بر روي خانواده به طهور گاهترده دریافهت کهه اگهر به ر،
خانواده معتاد باشد این مشکل به سردت توسط دیگران پذیرفتهه شهده و کنتهرل آن
مشکل خواهد شد .ه چنين طالق در خانواده منجر به گرای فرزنهدان بهه سهمت
ادتياد میشود.
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 .1استيلن استدلر در دانشهگاه نهروژ براسهاس پژوهشهی کهه در مهورد  83هه ار نفهر از
مبتالیان به الکل در نروژ انجام داد دریافت که بي از  12درصد آنها بعد از مصر
الکل مبادرت بهه م صهر مهواد مخّهدر کهرده و احاهاس تنههایی و گوشههنشهينی و
افاردگی دلّت ادتياد آنها میباشد.
 .3کميته ي ملّی مطالعه ي مهواد مخّهدر در آمریکها در پهژوه مکاهاکی 1918 ،پهنج
الگوي مصر در ميان معتادان را پيدا کرد :استفاده از مواد براي کاآ تجربه ،تفریح
و برقراري ارتباط گروهی ،مصر تحت فشار موقعيتی ،مصهر از روي دهادت و سهر
انجام استفاده از روي اضهطرار (مکاهاکی 112 :1918 ،بهه نقهل از سهخاوت:1831 ،
.)119
 .9ریچارد بلوم در مقایاهي خانواده هاي معتهاد و غيهر معتهاد در الج ایهر دریافهت کهه
ادتياد در خانوادههایی دیده میشود که اناجام کمتري دارند ،نابت به ادضا نظهارت
و سختگيري زم وجود ندارد ،ادتقادات مذهبی و پايبندي به سنتها ضعيف است
و سرانجام توجّه چندانی به تربيت کودکان نمیشود .بلوم دریافت که دقاید آزادگونهه
در مورد مواد مخّهدر ،گهرای بهه مصهر را بيشهتر کهرده و در نتيجهه دوسهتانی را
برمیگ ینند که تمایل به مصر مواد مخّدر دارند (صالحی.)11 :1813 ،
 .11باندورا از الگوسازي والدین یا دیگران سخن می رانهد و معتقهد اسهت کهه تمایهل بهه
مصر مواد مخّدر در نوجوانان و جوانان به این دلّت است که آنها تالش میکنند تا
خود را مانند افراد بالغ و ب ر ،جلوه دهنهد و بهه امتيهازات ایهن افهراد دسهت یابنهد
(صالحی.)11 :1813 ،
 .11در سال  1993اناتيتوي بهينالمللهی سهالمت روانهی ( )NIMHدر مطالعههاي روي
گروهی از مصر کنندگان تازه کار امّا معتاد اکاتازي به این نتيجه رسهيد کهه مغه
این افراد در ناحيهاي که فعاليتههایی ماننهد خوابيهدن ،یهادگيري و احاهاس در آن
کنترل می شود ،دچهار صهدمات شهده اسهت .ایهن مطالعهه نشهان داد کهه بازسهازي
سلول هاي مغ ي ،پ از کنار گذاشتن اکاتازي ممکن است براي هميشه با مشهکل
روبرو شود .به همين دليل است که باياري از این افراد در سادهتهرین حالهت اغلهآ
دچار افاردگی شدید ،تشوی و دلواپای و از دست دادن حافظه میشوند (بازیهابی
از سایت )www. Arian online. Com
 .12ریکورته در دانشگاه جان هاپکني آمریکا دریافت که مواد مخّدر در مصر کننهدگان
دائمی خود قدرت  11در صد از سلولهاي سازندهي سهروتونين را از بهين مهیبهرد و
تخریآ این سلولها یادآوري و یادگيري فرد را کهاه مهیدههد (بازیهابی از سهایت
.)www. Bazarma. Com
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 .18آليوت کيوري در سال  1991نشان داد که وضعيت آنومی با مصر مهواد تهوهّ آور
باتگی دارد و این وضعيت مصر قرصها را اف ای میدهد (آنشين.)11 :1831 ،
 .11دیوید گاوین از سازمان ملی مبارزه با مهواد مخّهدر آمریکها معتقهد اسهت کهه سهفيد
پوستان نوجوان از خانوادههاي متوسط و با ي جامعه ،مصر مواد مخّدر را به دنوان
یك تفریح به شمار میآورند (پژوان ایران.)19 :1831 ،
ب -در ایران

.1

.2

.8
.1

.1

.1

مصطفی تفنگچی در سال  1811به "بررسی و شناخت دوامهل خهانوادگی و اقتصهادي
مؤثر در ادتياد" پرداخت .پژوه حاکی است که ددم راهنمهایی تحصهيلی فرزنهدان و
آماده نکردن آنها براي کاآ مهارتهاي فنی در نوجهوانی بادهث اشهکا تی در دوران
بلوغ از نظر ایفاي نقه اجتمهادی و در نتيجهه سهختی معشهيت آنهها در ب رگاهالی
میشود.
بر اساس مطالعه ي مظلومان درصد قابل توجّهی از معتادان مورد مطالعهه تحهت تهأثير
وجود افراد معتاد در خانواده به ادتياد روي آوردهاند و آنهان ماهتقيماً والهدین و سهایر
ادضاي خانواده را در ادتياد خود مقصر میشناختند.
پروی ماکوئی در سال  1811در بررسی ادتياد ماایل آن در خانواده معتقد اسهت کهه
والدین معتاد به ویژه پدر تأثير دمدهاي در ادتياد فرزندان داشتهاند.
محمد دلی سعيدي نژاد در سال  1811به "بررسی دلل ادتياد جوانان به مواد مخّهدر"
پرداخته است .پژوه نشان میدهد که  11درصهد از کهل جامعههي معتهادین مهورد
مطالعه ،خانواده را بادث ادتياد خود داناتهاند.
فاطمهه خههاکی در سههال  1811در بررسهی خههود تحههت دنهوان "خههانواده و انحرافههات
اجتمادی" اثر ادتياد والدین بر فرزندان و خانواده را مهورد بررسهی قهرار داده و تأکيهد
می کند که فرزندان رفتار والدین خوی را به طور ماتمر تقليد مهینماینهد و په از
رشد بر اثر کنجکاوي در صدد آزمای مهواد مخّهدر برمهی آینهد کهه والهدین مصهر
میکردهاند.
بهروز سادی در سال  1811به مطالعهي "خانواده و آسهيآههاي اجتمهادی" پرداختهه
است .بررسی ادتياد و تأثير آن بر خانواده در پژوه مهورد توجّهه بهوده اسهت .نتهایج
حاکی از آن است که والدین معتاد ،تأثير قاطعی در بروز ادتيهاد فرزنهدان دارنهد .فقهر،
بيکاري و تشنج در محيط خانواده ،بر اثر ادتياد والدین ،فرزندان را به سوي آسيآهاي
اجتمادی از جمله ادتياد سوق میدهد.
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 .1سعيد منصور در سال  1819در بررسی خهود تحهت دنهوان "تهأثير دوامهل اقتصهادي،
اجتمادی ادتياد معتادان مرک بازپروري کرمان "نتيجه میگيرد که اکثریت معتهادان از
خانوادههاي ک درآمد بوده و از وضعيت اقتصادي -اجتمادی پایين برخوردارند و بهي
از  11درصد از پدران از نعمت سواد بیبهره بودند .پژوه نشان داد که بهين وضهعيت
شغلی ،سابقه ،جرم والدین ،سواد پدر ،وضعيت اقتصادي -اجتمادی خهانواده بها ادتيهاد
رابطهي معنیداري وجود دارد.
 .3اصغرابراهيمی در سال  1811در پژوه خود تحت دنهوان "بررسهی وضهعيت تهراک
جمّعيت و برخی ویژگیهاي اجتمادی ،اقتصادي" نشهان داد کهه اکثریهت معتهادان در
خانواده هاي شلوغ و پرتراک همهراه بها مشهکالت اقتصهادي و ناباهامانیههاي زنهدگی
پرورش یافتهاند و خانوادهي فعلی آنها ني شلوغ همراه با مشکالت اقتصادي است.
 .9نظر سنجی سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمی ایهران در سهال  1818در تههران
نشان داد که اکثریت پاسخگویان (یعنی  11درصد) اظهار داشتهانهد کهه بایهد کنتهرل
بيشتري در مرزهاي کشور ادمال شود تا از ورود و توزیع مواد مخّهدر جلهوگيري شهود.
بيشتر پاسخگویان ،بيکاري را دلّت کشيده شدن جوانان به ورطهي ادتياد میداناهتند.
و پ از آن به ترتيآ همنشينی با دوستان ناباب ،فقدان امکانات تفریحهی و سهرگرمی
و ددم کنترل خانوادهها اشاره کردهاند.
 .11پروی محمد نژاد در سال  1812در بررسی خود تحت دنوان "دلهل گهرای بهه مهواد
مخّدر و تأثير آن در ارتکاب جرم" این گونهه اشهاره مهیکنهد کهه برخهورد اصهولی بها
پدیدهي ادتياد می بایات با اطالدات زیربنهایی اقتصهادي ،اجتمهادی و فرهنگهی تهو م
باشد .فقر مادي و معنوي زمينهاي جدّي براي ادتياد است.
 .11محمود دادگران در سال  1811در پژوه خود تحت دنوان "دلهل ادتيهاد در ایهران"
د یل گرای افراد به ادتياد را بيکاري ،فقر ،ک سوادي ،پایين بهودن سهطح بهداشهت
در ميان طبقات پایين ،تفنن طلبی ،دشرتجویی ،ف ونخواهی و وقت گذرانی درميهان
طبقات مرفه و تاکين ناکامهانیهها و ناخشهنوديهها بيهان کهرده اسهت .وي تغييهرات
بنيادین اقتصادي -اجتمادی و تربيت همراه با مبارزهي بی امان با توزیع مواد مخّهدر را
در حل این معضل اجتمادی را مؤثر میداند.
 .12غالمرضها قمههی در سههال  1811در پهژوه خههود تحههت دنهوان "دوامههل خههانوادگی،
اجتمادی و اقتصادي مؤثر در گرای به ادتياد افراد مراجعه کننده به مرک ترن ادتياد
سيد خندان" نشان داد که با ترین درصد معتادان در گروه سنی  21 -82سال بهوده
و اکثر آنها با سواد هاهتند .نيمهی از آن هها قبهل از ادتيهاد بها والهدین خهود زنهدگی
میکردند .حدود  1/1درصد از کانون گرم خانواده محروم بودهانهد 8/1 .درصهد از آنهان
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مورد تبعيض واقع شده بودند .اکثر این معتادین در زنهدگی خهود احاهاس ماهئولتی
نداشتند و هر کاري مطابق ميلشان بود انجام میدادند.
 .18خارو منصوریان در سهال  1819در پهژوه خهود تحهت دنهوان "تهأثير ادتيهاد بهر
خانواده" نشان داد که بي از نيمی از معتادان اظهار داشته اند کهه معتهاد دیگهري در
خانواده داشته اند .از نظر تأثير گذاري ادتياد ،پدر و مهادر در مرحلههي اول و خهواهر و
برادر در مرحلهي دوم اهميّت قرار داشتند.
 .11ناهيههد سههوري در سههال  1812در پههژوه خههود تحههت دنههوان "سههاخت خههانواده و
ویژگی هاي روابط خانوادگی جوانان معتاد" نشان داد کهه شهرایطی از محهدودیتهها و
آزاديهاي جوانان در درون نظام خانواده به ادتياد آنان مربوط بوده است.
 .11جميله اورنگ در سال  1811در پژوه خود تحت دنوان "شناسایی دلل پيشگيري و
روشهاي درمانی ادتياد" به این نتيجه دست یافت که خانواده ،دوستان و معاشهرین و
رسانه هاي گروهی ،در سازندگی شخصيت کودن و نوجوانان چنان سههمی دارنهد کهه
میتوانند براي او آینده ساز و مفيد بوده و یا بر دک وي را بهه سهوي فاهاد از جملهه
ادتياد سوق دهد.
 .11ایرج صالحی در سال  1811در جمع بنهدي نظرههاي گونهاگون پژوهشهگران دربهارهي
موضو ادتياد ،نشان داد که مصر مواد مخّدر ،بيشهتر در نوجوانهان و جوانهانی دیهده
می شود که اختال بين والدین ،جدایی و طالق ،ادتياد والدین و کمبودهاي داطفی در
خانوادههاي آنان متداول است.
 .11دکتر محمد حاين فرجاد در سال  1832در پژوه بر روي معتادان خهود معّهر در
مرک درمان و توانبخشی ونك تهران دریافت که  19درصد افراد تنها و من وي بودنهد،
 11درصد دوست پيدا کردن برایشان مشکل بوده اسهت 31 .درصهد داراي تشهوی و
دلهره بودهاند 31 .درصد مواد مخّدر را براي ک کردن افاردگی و  21درصد براي که
کردن اضطراب به کار میبردند 11 .درصد بيماري شخصی روانی داشهتهانهد 3 .درصهد
تحت درمان روان پ شك بوده و  2درصد باتري شده بودند .در بين کاانی کهه بارهها
به بيمارستان مراجعه کردهاند و نتواناته اند دهدم مصهر را ادامهه دهنهد 81 ،درصهد
اظهار داشتهاند که وجود دوستان معتاد ،بازگشت به همان محيط سهابق سهبآ ادتيهاد
مجدد آنان شده است .این دامل نق مهّ یهادگيري و انعکهاس شهرطی را در ادتيهاد
مجدد روشن میسازد (فرجاد.)11 :1832 ،
 .13ليال رحيمی در سال  1838در پژوهشی تحت دنوان " بررسهی تهأثير ادتيهاد پهدر بهر
رفتارهاي اجتمادی فرزندان در شهرستان تبری " دریافت که فرزندان داراي پدر معتهاد
در کليهههي محورهههاي مههورد مطالعههه (انهه وا طلبههی ،شههکایات جاههمانی ،مشههکالت
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اجتمادی،رفتارهاي ب هکارانه و نتایج در گروه دختران حاکی از آن است کهه رفتارههاي
اجتمادی این گروه به استثناي شاخص شکایات جامانی ،در سایر شاخصها از ادتيهاد
پدر بايار تأثير پذیرفته است.
 .19هنگامه هراتی در سال  1838در پژوه خود تحت دنوان "بررسی افاردگی و شدّت
آن در فاميل درجه یك معتادان مراجعه کننده به درمانگاههاي تهرن ادتيهاد زاههدان"
دریافت که یکی از مشکالتی که ادتياد براي فهرد معتهاد و خهانوادهههاي وي مهیآورد
افاردگی می باشد .در این پژوه مي ان افاردگی و شدّت آن در خانوادهي معتهادین
بررسی گردید.

چارچوب نظری پژوهش
نظریه هاي باياري درباره دلل و دوامل مؤثر بر ادتياد وجود دارد .این نظریههها دبارتنهد
از :نظریه ي باز پيدایی ژنتيکی ( )Atavismس ارلومبروزو ،نظریهي لذّتجویی و درد گری ي
هان آی ینك ،نظریه روانکاوي فروید ،نظریهي آنهومی دورکهي  ،نظریههي فشهار سهاختاري
مرتن ،نظریه ي کنترل اجتمادی مرتن ،نظریه پيونهد اجتمهادی تهراوی هيرشهی ،نظریههي
بازدارندگی والتر رکل  ،نظریهي پيوندهاي افتراقی ساترلند و کری  ،نظریهي تکنيهكههاي
خنثی سازي ماترا و سایک  ،نظریه ي ناهماهنگی در سهازمان اجتمهادی ،نظریههي انحهرا از
هنجارها ،نظریه تضهاد کهارل مهارک  ،نظریههي فمينياهتی ،نظریههي سهتي هي ارزشهها،
نظریه ي خرده فرهنگی کوهن ،مات ا و فلهدمن ،نظریهه ي انتقهال فرهنگهی ادویهن سهاترلند،
نظریهي بر چاآ هاواردبکر ،نظریه ي فضاي اجتمادی و کن پير بوردیو ،نظریههي مصهر
تورشتن وبلن ،نظریهي بوم شناسی انحرا مکتآ شيکاگو.
چارچوب نظري این پژوه ترکيآ نظریههاي موجود در زمينهي ادتياد در سهه سهطح
تحليلی خرد و ميانه و کالن میباشد تا بتواند مائلهي چند بعدي و چند دلّتی ادتياد را بهه
درستی تحليل و بررسی نماید .سه سطح مورد بحث در واقع به سه مفههوم اجتمهادی یعنهی
ساخت اجتمادی ،نهادها ،روابط متقابل و سهازمان اجتمهادی و بها خره دمهل اجتمهادی بهاز
میگردد .چنين چارچوبی امکان ترکيآ نظریههها را در چهارچوبی فراگيهر فهراه آورده و از
آغاز ني در دیدگاهی خاص گرفتار نشده و فرآینهد پهژوه از تحليهل نظریههي خهاص و از
نتيجهگيريهاي یك بعدي برکنار خواهد ماند.

مدل پژوهش
در شکل ( )1مدل مفهومی پژوه ارائه میشود .در این مدل به دلل فردي ،خهانوادگی،
اجتمادی ،اقتصادي و فرهنگی پرداخته شده است.
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شکل ( :)1مدل تحلیلی پژوهش
فقر فرهنگ

م.م.
معاهرت با دوستان ناباب

ف1

ف7

م.م.
لذت جو

ف2

م.م.

دردگر زی

گرايش به اعتياد

فقر اقتصادی

ف4

م.م.
رفاه مادی

ف5

م.م.

م.و.
ف3

م.م.

ف6

ساختار خانوادگ نامناسب

م.م.

ف8
بیکاری

م.م.

در جدول ( )1ارتباط بين چارچوب نظري و فرضيههاي پژوه

آمده است.
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جدول ( )1ارتباط بین چارچوب نظری و فرضیههای پژوهش
فرضيه
تحليل
نظریه
ردیف نظریهپرداز
هر چه معاشرت باا دوساتان
نظريه پيوناد افتراقاي :کاژ رفتااري ،ياك رفتاار خُرد
ادوارد
0
ناباب بيشتر شود ،گرايش به
ساااااترلند و آمااوختني اساات و از طرياال تعاماال بااا ديگااران
اعتياد بيشتر ميشود.
آموخته ميشود.
کريسي
نظريه انتقال فرهنگي :رفتاار انحرافاي از طريال
ادوارد
معاشرت با دوستان ناباب آموخته ميشود.
ساترلند
1

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

1

کارل مارکس نظريهي تضاد
نظريهي ناهمآهنگي در سازمان اجتماعي

ميانه

3

تااااااراويس نظريه ي پيوند اجتماعي :کژ رفتاري زمااني روي ميانه
هيرشاااااي ،مي دهد که پيوند ميان فرد و جامعاه ضاعيي ياا
آلبرت کوهن گسسته گاردد .دلتنگاي ،سرساپردگي ،درگياري،
ايمان باعث پيوند بين فرد و جامعه ميشود.
ماتزا ،فلدمن نظريهي خرده فرهنگي :کثر رفتاران در گروههاي
خرده فرهنگ رشد ميکنند.
تورشتن وبلن نظريه مصرف :مصرف محصول رقابات و تقلياد ميانه
است.

1

زيگموناااااد نظريه ي روانکاوي :وقتي "نهاد" نظارت ناپذير و ميانه
فرويد
بسيار فعّال در ترکيب با "من برتار" کام فعّاال
ظاهر شود و در اين ميان "من" بي تفاوت بماند
و در راهنمايي رفتار فارد نقشاي ايفاا نکناد ،کاژ
رفتاري آغاز ميشود.
کارل مارکس نظريه تضاد :رفتارها محصول تضاد بين ماالکين کالن
ابزار تولياد و آنهاايي کاه فاقاد ابازار توليدناد و
سرمايه داري علتت اساسي ارتکااب جارم اسات.
نظريه ناهمآهنگي در ساازمان اجتمااعي :وجاود
گسترده ي اعتياد در برخي نقاط جامعاه ناشاي از
مشخصات سازمان اجتماعي است .مصارف ايان
مواد در برخي بخش هاي جامعه تشويل ميشاود
و امکان دسترسي به آن فراهم است.
هاااااااانس ارادن آزاد انسان و خردورزي او را به عنوان عامل خُرد
تعيين کنندهي رفتار آدمي نميپذيرد.
آيسينك

6

7

0

هر چاه لاذتت جاويي بيشاتر
شود ،گرايش به اعتياد بيشتر
ميشود.
هاار چااه فقاار اقتصااادي در
خانواده بيشتر شود ،گارايش
به اعتياد بيشتر ميشود.
هاار چااه فقاار فرهنگااي در
خااانواده بيشااتر ماايشااود،
گاارايش بااه اعتياااد بيشااتر
ميشود.

هر چه رفاه مادي در خانواده
بيشتر شود ،گرايش به اعتياد
بيشتر ميشود.
هاار چااه ساااختار خااانوادگي
نامناسب تر باشد ،گرايش باه
اعتياد بيشتر ميشود.
هر چه بيکاري بيشتر شاود،
گاارايش بااه اعتياااد بيشااتر
ميشود.

هر چاه درد گريازي بيشاتر
شود ،گرايش به اعتياد بيشتر
ميشود.
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روش هناس پژوهش
الف .جامعه آماری

جامعهي آماري پهژوه "جمعّيهت معتهادان تحهت پوشه مراکه بهازپروري معتهادان
سازمان به یاتی استان زنجان" بود .در استان زنجان یازده کمپ وجود دارد که معتادان در
آن جا بازپروري و ترن داده میشوند .از این تعداد سه کمپ در شهر زنجهان ماهتقر اسهت
که  2مورد در شهر زنجان و یك مورد در  11کيلومتري شهر یعنهی در روسهتاي نهي آور در
شرق زنجان واقع شده است .تعداد کل معتادان شهرستان زنجان در سال  8131 ،1891نفر
بودند .بنابراین جامعهي آماري پژوه ( )N =8131نفر در نظر گرفته شد.
ب -حجم نمونه

حج نمونه بر اساس فرمول کوکران محاسبه گردید.
Nt 2 pq
Nd 2  pq

n

)(3480)  (1 / 96)2 (0 / 5)(0 / 5
)(3480)(0 / 5)2  (1 / 96)2 (0 / 5)(0 / 5
3342 / 192
n
9 / 6604
n  345/ 968
n  346
n

ج -روش نمونهگيری

روش نمونه گيري به معنی انتخاب نمونه آماري مورد مطالعهه از ميهان جامعههي آمهاري
اسهههت .در ایهههن پهههژوه از روش نمونههههگيهههري تصهههادفی سهههيتماتيك (مهههنظ )
( )Systematic Random Samplingکه از انهوا نمونههگيهري احتمهالی اسهت ،اسهتفاده
گردید .در این روش پ از محاسبهي فاصلهي نمونهگيري یعنی  k  Nامکان دسترسی بهه
n

نمونهها فراه گردید.
د -ابزار پژوهش

اب ار گردآوري دادهها پرسشنامه محقق ساخته بود .این پرسشنامه پ از پي آزمهون و
نهایی شدن تکميل گردید .دالوه بر پرسشنامه از اسناد و مدارن ني در مطالعههي اکتشهافی
و ني در واکاوي ادبيات بهره گرفتی.
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ه -اعتبار و روایی ابزار اندازهگيری

منظور از ادتبار یك اب ار اندازهگيري این است که اب ار گردآوري چه چي ي را میسهنجد
و تا چه اند ازه از لحاظ سنج موضو موفق بوده و یا کارآیی دارد .در این پژوه از ادتبار
صوري (  )Face Validityیعنی بررسی ادتبار اب ار سنج با استفاده از ش دهام و تجربهه
که واباته به قضاوت پژوهشگر است ،بهره گرفتي  .این نو قضاوت معنایی است .بهراي ایهن
منظور پرسشنامه را به همکاران دانشگاهی سپردی تا قضاوت دلمی آنان ادتبار پرسشنامه را
بانجد.
روایی (قابليت ادتماد) به معناي آن است که آیا روش انتخاب شده ،موضو مورد نظهر را
به طور دقيق می سنجد یا خير؟ در واقع روش سنج تا چه حد روایی (قابليت تکهرار) دارد
و اگر با همان واحد تحليل مکرّر به کار رود نتایج یکاانی به دست میآید یا خير؟ به دبارت
دیگر روایی به مي ان ثبات و اناجام درونی اج اي یك مفههوم و ایهن کهه در صهورت تکهرار
آزمون یك اب ار ،در شرایط مشابه به چه مي ان نتایج حاصله مشابهند ني اطالق میشود.
در این پژوه از روایی سازگاري اج اء بهره گرفتي  .روایی سازگاري اج اء آزمونی است
براي سازگاري پاسخهاي فرد با همهي دناصر اب ار اندازهگيري .تا زمانی که اج اء آزمهون یها
اب ار به طور ماتقل مفهوم یکاانی را اندازه بگيرند ،همباتگی دارنهد .مشههورترین آزمهون
براي روایهی سهازگاري اجه اء دبهارت اسهت از ضهریآ آلفهاي کرونبهاخ .ایهن ضهریآ بهراي
پرس هاي با اج اي چند مقياسی کاربرد دارد.
براي محاسبهي آلفاي کرونباخ پرسشنامه ،ابتدا تعهداد  11پرسشهنامه بهه صهورت پهي
آزمون تکميهل گردیهد .سهپ آلفهاي کرونبهاخ آن محاسهبه گردیهد .آلفهاي کرونبهاخ کهل
پرسشنامه  1/911به دست آمد .این آماره همباتگی قوي درونی پرس ههاي پرسشهنامه را
نشان میدهد .در بين  11پرسشنامه تكتك پرسه هها حهذ و آلفهاي کرونبهاخ محاسهبه
گردید که تمام موارد بي از  1/9به دست آمد.
و -روش پژوهش

روش پژوه مورد استفاده در این تحقيهق ،روش پيمهای و روش اسهنادي بهود .روش
پيمای ( )Survey Methodیا تحقيق زمينهیابی دبارت است از مشهاهدهي پدیهدههها بهه
منظور معنا دادن به جنبههاي مختلف اطالدات جمعآوري شده است.
پژوه زمينه یابی روشی براي بررسهی ماهيّهت ویژگهیهها و ادرانههاي مهردم (یعنهی
نگرشها ،باورها ،دقاید و امور مورد دالقه) از طریق تج یه و تحليل پاسهخ بهه پرسه ههایی
است که به دقّت تدوین شدهاند.
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افتههای پژوهش
الف -توصيف دادههای پژوهش

در بين نمونهها اکثریت پاسخگویان را مردان بها  31/8درصهد تشهکيل مهیدادنهد.
بيشترین درصد معتادان در گروه سنی  21-29ساله با  12/1درصد و سهپ  81 -89سهاله
با  81/9درصد بوده است .بيشترین آموزش به مهدرن تحصهيلی راهنمهایی بها  21/9درصهد
مربوط بوده است و پ از آن مدارن ابتدایی با  28/8درصد و سپ دیپل با  22درصهد در
رتبههاي بعدي بودهاند.
بيشترین درصد در آمد معتادان در گروه کمتر از  211.111تومان با  81/9درصهد
بوده است .و سپ گروه در آمدي دوم یعنی  211111 -111111با  21/1درصد قرار دارد.
به دبارت دقيق  11/1درصد معتادان داراي در آمد زیر  111111تومان در ماه بودهاند.
 11/1درصد معتادان داراي در آمد زیر  311111تومان (خط فقر در شهر زنجهان)
بوده اند .بيشترین نو ماکن معتادان به ماتأجر با  81/1درصد تعلّهق داشهته اسهت19/9 .
درصد ماکن معتادان ملکی و به خود آنان متعلّق بوده و  31/1درصد به سایر انهوا ماهکن
سازمانی و من ل پدري و من ل همار و اجاره به شرط تمليك تعلّق داشته است.
 31/2درصد معتادان با سواد و  13/3در صد آنان بیسهواد بهودهانهد 81/1 .درصهد
معتادان فقط یك فرزند داشتهاند .بي از نيمی از معتادان یعنی  18/1درصهد آنهان زیهر دو
فرزند داشتهاند 11 .درصد معتادان به قوميّت ترن و  12/2درصد فارس و  11/9درصد کهرد
و  1درصد سایر قوميّتها تعلّق داشتند.
 91/1درصد معتادان مالمان (شيعه) و  3/1درصد ماهلمان (سهنی) هاهتند .بهه
دبارت دیگر  93/1درصد معتادان مالمان بودند و  1/8درصد زردتشتی و  1درصهد کليمهی
بودند.
 13/1درصد معتادان مجرد و 11/1درصد آنان متأهل بودند .در نتيجه بيشهترین درصهد
معتادان به متأهلين تعلّق داشته است 11/1 .درصد معتادان بدون همار به دلّهت متارکهه و
مطلقه بودهاند و  19/3درصد داراي همار و  2/3درصد همار فوت کرده بودند.
بي از نيمی از معتادان یعنی  11/2درصد در مرک و پایين شهر وحاشيهي شههر
زندگی میکردند 31/1 .درصد معتادان تمایل به ترن ادتياد دارند و  18/1درصد تمایلی بهه
ترن ادتياد نشان نمیدهند 32/2 .درصد معتادان تمایل مجدد به ادتياد نشان میدهنهد ،در
صورتی که  11/3درصد آنان تمایل مجدد به ادتياد بروز نمیدهند 13/8 .درصد معتادان بهه
خودکشی فکر کردهاند ولی  81/1درصد آنان به خودکشی نمیاندیشند.
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ب -تحليل دادههای پژوهش

در تحليل دادهها به آزمون فرضيههاي هشتگانه پژوه

میپردازی .

فرضیهاول
فرضيهي اول رابطه ي بين معاشرت با دوستان ناباب و گرای به ادتياد را مطرح میکند.
بدین سان :هر چه معاشرت با دوستان ناباب بيشتر شود ،گرای به ادتياد بيشتر میشود.
در این فرضيه متغّير ماتقل معاشرت است که در سطح سنج اسمی اسهت و گهرای
به ادتياد در سطح سنج رتبهاي (ترتيبی) اسهت در نتيجهه از آزمهون  x 2پيرسهون بهراي
آزمون فرضيه اول استفاده شد .در جدول ( )2آمارهي مجذور کاي آمده است.
جدول ( :)2آزمون x 2
ارزش
07/117
07/011
1/013
110

مجذور کاي پيرسون
نسبت درستنمايي
ارتباط خطي در خطي
تعداد موارد متغتير

درجه آزادي ()df
3
3
0

سطح معنيداري نامتقارن (دو دامنه)
1/110
1/110
1/177

جدول ( )2نشان میدهد که چون  x 2محاسهبه شهده یعنهی  11/111به ر،تهر از x 2
جدول با درجه آزادي  1و  18/8 ،   1%است پ فرضيه اول تأیيد میگردد .یعنی بين

معاشرت با دوستان ناباب و گرای

به ادتياد رابطهي معنیداري در سطح  %1وجود دارد.

فرضیه دوم
فرضيهي دوم رابطهي بين لذّت جویی و گرای به ادتياد را میسنجد .بدین سان که هر
چه لذّت جویی بييشتر شود ،گرای به ادتياد ني بيشتر میشود .در این فرضيه لهذّتجهویی
متغّير ماتقل و در سطح ترتيبی یا رتبهاي است و گرای به ادتياد متغّير واباته اسهت کهه
در سطح رتبهاي یا ترتيبی است .براي آزمون این فرضيه از رگرسيون ترتيبی بهره گرفتهای .
جدول ( )8خالصهي مدل را نشان میدهد که با روش  Enterمحاسبه شده است.
جدول ( )3خالصهی مدل
مدل
1

R
a

0/ 2319

مجذور R
1/136

مجذور  Rتعديل شده
1/131

پيش بين( :ثابت) لذّت جویی

جدول ( )1تحليل واریان

( )ANOVAرا نشان میدهد.

خطاي استاندارد بر آورد
1/01063
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جدول ( )4تحلیل واریانس ) ( ANOVAb
مدل
رگرسيون
پس ماند
کل

درجه آزادي ()df
0
111
110

مجموع مجذورات
7/771
116/603
106/167

مجذور ميانگين

F

معنيداري

7/771
1/131

06/117

0/000a

 :aپي بين( :ثابت) ،لذّتجویی
: bمتغّير واباته :گرای به ادتياد
جدول ( )1ضرایآ را براي متغّير ماتقل لذّت جویی نشان میدهد.
جدول ( )5ضرایب b
مدل
(ثابت) لذتتجويي

ضرايب غير استاندارد شده
خطاي استانداري
B
1/007
1/611
1/111
-1/010

ضرايب استاندارد شده
بتا
-1/110

T

معنيداري

10/106
-1/711

1/111
1/111

جدول ( )1حاکی از آن است که رگرسيون (وایازي) در سطح  %1معنیداري است و بين
لذّتجویی و گرای به ادتياد رابطهي معنیداري پي بينی میشود .در نتيجهه فرضهيه دوم
ني بدین سان تأیيد میگردد.

فرضیه سوم
فرضيه سوم رابطهي بين درد گری ي و گرای به ادتياد را میسنجد .بدین سان هر چهه
درد گری ي بيشتر شود ،گرای به ادتياد ني بيشتر مهیشهود .در ایهن فرضهيه درد گریه ي
متغّير ماتقل و در سطح ترتيبی (رتبهاي) است و گرای به ادتياد (یعنی متغّير واباته نيه
در سطح سنج رتبهاي (ترتيبی) است .بدین سان با روش  Enterبه محاسبهي رگرسهيون
میپردازی .
جدول ( )1خالصهي مدل را نشان میدهد.
جدول ( )6خالصهی مدل
مدل
0

مجذور R
1/11

R
a

0/ 161

جدول ( )1جدول تحليل واریان

مجذور  Rتعديل شده
1/111

خطاي معيار برآورد
1/01063

( )ANOVAرا نشان میدهد.
b

جدول ( )7جدول تحلیل واریانس ) ( ANOVA
مدل
رگرسيون
پس ماند
کل

مجموع مجذورات
6/110
110/137
111/701

درجه آزادي ()df
0
110
117

مجذور ميانگين

F

معنيداري

6/11
1/163

0/111

0/004a
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 :aپي بين( :ثابت) ،درد گری ي
 :bمتغّير واباته :گرای به ادتياد
جدول ( )3ضرایآ استاندارد و غير استاندارد را نشان میدهد.
جدول ( )8ضرایب
ضرايب غير استاندارد شده
خطاي معيار
B
1/171
1/111
1/110
-1/111

مدل
(ثابت)
لذتجويي

ضرايب استاندارد شده
بتا
-1/010

T

معنيداري

11/106
-1/013

1/111
1/113

بنابراین با توجّه به جدول ( )1فرضيه سوم با رگرسهيون ترتيبهی بها روش  Enterتأیيهد
میشود.

فرضیه چرارم
فرضيهي چهارم میخواهد رابطهي بين فقر اقتصادي و گرای بهه ادتيهاد را بهه سهنجد.
بدین سان هر چه فقر اقتصادي در خانواده بيشتر می شود .گرای به ادتياد بيشتر میشهود.
متغّير ماتقل در این فرضيه فقر اقتصادي است که در سطح سنج فاصلهاي است و متغّير
واباته یعنی گرای به ادتياد در سطح رتبهاي (ترتيبی) اسهت .بهراي آزمهون از همباهتگی
اسپيرمن و همباتگی کندال استفاده میکني .
جدول ( )9محاسبهي ضریآ همباتگی کندال تائوي  bو ضریآ همباتگی اسپيرمن را
نشان میدهد.
جدول ( )9محاسبهی ضریب همبستگی کندال تائوی  bو ضریب همبستگی اسپیرمن
تائوي کندال b

ضريب همبستگي
گرايش به اعتياد
فقر

روي اسپيرمن

گرايش به اعتياد
فقر

ضريب همبستگي
معنيداري دو دامنه
تعداد
ضريب همبستگي
معنيداري دو دامنه
تعداد
ضريب همبستگي
معنيداري دو دامنه
تعداد
ضريب همبستگي
معنيداري دو دامنه
تعداد

** همباتگی در سطح ( 1/11دو دامنه) معنیدار است.

گرايش به اعتياد
0/111
131
1/031
1/116
110
0/111
131
1/010
1/116
110

فقر
1/03
1/116
110
0/111
113
1/010
1/116
110
0/111
113
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ضرایآ همباتگی تائوي کنهدال  bو روي اسهپيرمن و آزمهون همباهتگی حهاکی از آن
است که بين فقر اقتصادي معتادان و گرای به ادتياد در سهطح  1/11رابطههي معنهیداري
وجود دارد.

فر ضیه پنجم
فرضيه پنج بر آن است که احتمال رابطههي بهين رفهاه مهادي و گهرای بهه ادتيهاد را
بانجد .بدین سان که هر چه رفاه مادي در خانواده بيشتر شود .گهرای بهه ادتيهاد بيشهتر
میشود .رفاه مادي متغّير ماتقل میباشد که در سطح سنج فاصلهاي است و گرای بهه
ادتياد متغّير واباته است که در سطح سنج رتبهاي (ترتيبی) است.
جدول ( )11محاسبه ي ضریآ همباهتگی کنهدال تهائوي  bو ضهریآ همباهتگی روي
اسپيرمن و آزمون مربوطه را نشان میدهد.
جدول ( )11محاسبهی ضریب همبستگی
ضريب همبستگي
تائوي کندال  bگارايش باه اعتيااد
رفاه مادي
روي اسپيرمن

گرايش به اعتياد
رفاه مادي

ضاريب همبساتگي
معنيداري (دو دامنه)
تعداد
ضريب همبستگي
معنيداري (دو دامنه)
تعداد
ضريب همبستگي
معنيداري (دو دامنه)
تعداد
ضريب همبستگي
معنيداري (دو دامنه)
تعداد

گرايش به اعتياد
0/111
131
1/061
1/111
117
0/111
131
1/011
1/111
117

فقر
1/061
1/111
117
0/111
113
1/011
1/111
117
0/111
131

** همباتگی در سطح ( 1/11دو دامنه) معنیدار است.
جدول ( )11حاکی از آن است که رفاه مادي خانواده با گرای به ادتياد در سهطح 1/11
دو دامنه معنی دار است .ضرایآ همباتگی محاسبه شده نشان میدهد که ایهن همباهتگی
بايار ضعيف است.

فرضیه هشم
فرضيه شش بر آن است که احتمال رابطه ي بين سهاختار خهانوادگی نامناسهآتهر را بها
گرای به ادتياد بانجد .بدین سان هر چه ساختار خانوادگی نامناسآتر باشد ،گهرای بهه
ادتياد بيشتر میشود .در این فرضيه متغّير ماتقل سهاختار خهانوادگی اسهت کهه در سهطح
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سنج اسمی میباشد و متغّير واباته گرای به ادتياد است که در سطح سنج
(ترتيبی) میباشد .این فرضيه را با آزمون  x 2پيرسون تحليل میکني .
جدول شماره ( )11آمارهي آزمون  x 2را نشان میدهد.

رتبههاي

جدول ( )11آزمون مجذور کای
آمارهي مجذور کاي
مجذور کاي پيرسون
نسبت راستنمايي
پيوستگي خطي در خطي
تعداد موارد معتبر

ارزش

25/ 863a
111/16
701/11
111

درجه آزادي ) (d f

معنيداري نامتقارن (دو دامنه)

1
1
0

1/111
1/111
1/111

صفر در صد خانهها انتظار میرود کمتر از  1باشد .حداقل شمارش مهورد انتظهار 81/11
است.
جدول ( )11نشان می دهد که همباتگی بين ساختار خانواده ي نامناسآ با گهرای بهه
ادتياد معنیدار است .چون  x 2محاسبه شده  21/318به ر،تهر از  x 2  9 / 21جهدول بها
درجه آزادي  df  2و    1%میباشد ،در نتيجه فرضيه تحقيق تأیيد میگردد.

فرضیه هفتم
فرضيهي هفت رابطه ي بين فقر فرهنگی و گرای به ادتياد را میسنجد ،بدین سان ههر
چه فقر فرهنگی بيشتر شود ،گرای به ادتياد ني بيشتر مهیشهود .متغّيهر ماهتقل در ایهن
فرضيه فقر فرهنگی است که در سطح سنج اسمی اسهت و گهرای بهه ادتيهاد در سهطح
سنج رتبهاي (ترتيبی) است .آزمون  x 2براي تحليل این فرضيه مناسآ است.
جدول ( )12آزمون  x 2را نشان میدهد.
جدول ( )12آزمون مجذور کای
آمارهي مجذور کاي
مجذور کاي پيرسون
نسبت راستنمايي
پيوستگي خطي در خطي
تعداد موارد معتبر

ارزش

44/ 210a
36/001
1/370
131

درجه آزادي ) (d f

معنيداري نامتقارن (دو دامنه)

3
3
0

1/111
1/111
1/110

خانه هاي خالی تعدادشان نباید کمتر از  1باشد .حهداقل شهمارش مهورد انتظهار 11/12
میباشد.
جدول ( )12نشان میدهد که فرضهيه در سهطح معنهیداري نامتقهارن دو دامنهه تأیيهد
میشود .چون  x 2محاسبه شده یعنی  11/211ب ر،تر از  x2  13 / 3جدول بها درجههي
آزادي  df  4و    1%میباشد.
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فرضیه هشتم
فرضيه هشت احتمال وجود رابطه بين بيکاري و گرای بهه ادتيهاد را مطهرح مهیکنهد.
بدین سان که در یك جامعه هر چه بيکهاري بيشهتر شهود ،گهرای بهه ادتيهاد نيه بيشهتر
میشود .متغّير ماتقل در این فرضيه بيکاري اسهت کهه در سهطح سهنج اسهمی اسهت و
گرای به ادتياد که متغّير واباته است در سطح رتبهاي (ترتيبی) است .آزمون مورد نياز در
این فرضيه ني آزمون  x 2میباشد.
جدول ( )18آزمون مجذور کاي را نشان میدهد.
جدول ( )13آزمون مجذور کای
آزمون
مجذور کاي پيرسون
نسبت راستنمايي
پيوستگي خطي در خطي
تعداد موارد معتبر

ارزش

درجه آزادي ) (df

معنيداري نامتقارن (دو دامنه)

a

5/050
3/773
1/110
117

1
1
0

1/101
1/101
1/777

خانه هاي خالی (صفر درصد) تعدادشان انتظار میرود کمتر از  1نباشهد.حداقل شهمارش
مورد انتظار  81/19است.
2
جدول ( )18نشان میدهد که چون آمهارهي  xمحاسهبه شهده یعنهی  1/111بها
درجهي آزادي  2کوچكتر از آمارهي  x 2جدول یعنی  9/21میباشد ،در نتيجه بها خطهاي
   1%فرضيه هشت تأیيد نمیگردد .یعنی رابطهي معنیداري بين بيکاري و گرای بهه
ادتياد در بين هموندهاي نمونه وجود ندارد.

بحث و نتیجهگیری
تبيين جامعهشناختی ادتياد ،بر نق فرهنگ ،ساختار اقتصادي -اجتمادی و کهن ههاي
متقابل اجتمادی در شکلگيري مصر مواد مخّدر تأکيد دارد.
ادتياد به مواد مخّدر یکی از مه ّترین آسيآهاي اجتمادی اسهت و از مصهادیق دمهدهي
انحرافات محاوب میشود؛ انحرافی که می تواند پایه و اساس باياي از آسيآها و معضهالت
اجتمادی در سطح جامعه باشد .در واقع شيو ادتياد به مواد مخّهدر در مهورد افهراد جامعهه
تباهی ،آشفتگی و فروپاشی بنيادهاي آن جامعه خواهد شد.
چارچوب نظري این پژوه ترکيآ نظریههاي موجود در زمينهي ادتياد در سهه سهطح
تحليل خُرد ،ميانه و کالن میباشد تا بتواند ماألهي چند بُعدي و چنهد دلّتهی ادتيهاد را بهه
درستی تحليل و بررسی نماید .سه سطح مورد بحث در واقع به سه مفههوم اجتمهادی یعنهی
ساخت اجتمادی ،نهادها ،روابط متقابل و سازمان اجتمهادی و سهرانجام دمهل اجتمهادی بهاز

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

میگردد .چنين چارچوبی امکان ترکيآ نظریههها را در چهارچوبی فراگيهر فهراه آورده و از
آغاز ني در دیدگاهی خاص گرفتار نشده و فرآیند پژوه از تحليل نظریههههاي خهاص و از
نتيجهگيريهاي یك بُعدي بر کنار خواهد ماند.
آسيآ هاي اجتمادی فراگيري مانند ادتياد به گهروه و طيفهی خهاص بها شهرایط ویهژهاي
واباته نياتند و چون رشتهي باریکی از سراسر جامعه میگذرند و بر تمامی مقاطع و اجه اء
ساختار جامعه اثر می گذارند ،با چارچوب تلفيقی ارائه شده به بهترین وجهی میتوان تعبيهر
و تفاير کرد .چارچوب پژوه در این قبيل آسيآها بایهد آن چنهان چهارچوبی باشهد کهه
ضمن توجّه به فرد و جمع از طریق شناخت نهادها و سازمانهاي اجتمادی و دهدم غفلهت از
هوّیت و خصایص فردي و ارادهي آگاه اناان ،جبر اجتمادی و توزیع آن در سطح جامعهه بهه
بررسی و تحليل بپردازد .بنابراین در پی دلّت شناسی ادتياد نمهیتهوان بهه دیهدگاه خاصهی
بانده کرد ،زیرا هي یك قادر به توضيح همهي انوا آسيآههاي اجتمهادی و واباهتگی بهه
مواد مخّدر نياتند .در واقع باید از مجمو نظریهها و دیدگاههاي موجود در زمينهي ادتيهاد
و تحليل آن در تمامی سطوح یاري گرفت.
در مدل مفهومی پژوه ابعاد یا دوامل فردي (روانی – تنی) ،دوامل خهانوادگی ،دوامهل
اجتمادی و دوامل اقتصادي و سرانجام دوامل فرهنگهی مهورد توجّهه قهرار گرفهت .از دوامهل
فردي سه مؤلفه یعنی معاشرت با دوستان ناباب در فرضيه اول و لذّتجویی در فرضيه دوم و
درد گری ي در فرضيه هشت که هر سه مؤلفه در سطح خُرد بودنهد ،تحليهل شهد .از دوامهل
خانوادگی ،مؤلفهي ساختار خانوادگی نامناسهآ (خهانوادهي ناباهامان) در فرضهيه ششه در
سطح ميانه تحليل شد .از دوامل اجتمادی ،مؤلفهي رفاه مادي خهانواده (رفهاه اجتمهادی) در
سطح ميانه در فرضيهي پنج تحليل گردید .از دوامل اقتصادي ،مؤلفههاي فقر اقتصهادي در
سطح ميانه در فرضيهي سوم و مؤلفهي بيکاري در سطح کهالن در فرضهيهي هفهت تحليهل
شد .و سرانجام از دوامل فرهنگی ،مؤلفهي فقر فرهنگی در سطح ميانه در فرضهيهي چههارم
به تحليل کشيده شد.
فرضيهي اول بر اساس نظریههي ادوارد سهاترلند و کریاهی تحهت دنهوان نظریهه پيونهد
افتراقی شکل گرفت .این نظریه معتقد است که کژ رفتاري ،یك رفتهار آمهوختنی اسهت و از
طریق تعامل با دیگران آموختته می شود .در این فرضيه ارتباط بهين معاشهرت بها دوسهتان
ناباب و گرای به ادتياد سهنجيده شهد و فرضهيه تأیيهد گردیهد .دهالوه بهر نظریههي ادوارد
ساترلند و کریای ،ادوارد ساترلند در نظریهي انتقال فرهنگی خود ني معتقد است که رفتهار
انحرافی از طریق معاشرت با دوستان ناباب آموخته میشود.
فرضيهي دوم بر اساس نظریهي هان آیاينك ساخته شده است .ولی در نظریهي لذّت
و درد گری ي خود میگوید که انگي هي نخاتين اناهان لهذّت و درد گریه ي اسهت .سهطح
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بهه ادتيهاد رابطههي

تحليل فرضيه سطح خرد است .در نتيجهه بهين لهذّتجهویی و گهرای
معنیدار تأیيد گردید.
فرضيه سوم بر اساس نظریهي کارل مارک ساخته شهده اسهت .وي در نظریههي تضهاد
ماأله ي فقر اقتصادي را مطرح ساخت .نظریهي ناهمآهنگی در سازمان اجتمادی ني همانند
نظریهي تضاد ماألهي فقر اقتصادي در خانواده را در گرای به آسيآهاي اجتمادی دخيهل
میداند .ای ن فرضيه در سطح تحليل ميانه مهورد تحليهل قهرار گرفهت .در نتيجهه بهين فقهر
اقتصادي در خانواده و گرای به ادتياد رابطهي معنیداري تأیيد گردید.
فرضيه ي چهارم بر اساس نظریات تراوی هيرشی و آلبرت کهوهن سهاخته شهده اسهت.
نظریهي پيوند اجتمادی آنان میگوید ،کژ رفتاري زمانی روي میدهد که پيوند ميهان فهرد و
جامعه ضعيف یا گااته گردد ،دلتنگی ،سرسپردگی ،درگيري ،ایمان بادث پيوند بين فهرد و
جامعه می شود .سطح تحليل فرضيه سطح ميانه است .در این فرضيه رابطهي فقر فرهنگی و
گرای به ادتياد تأیيد گردید .دالوه بر نظریهي فوق نظریهي مهات ا و فلهدمن تحهت دنهوان
نظریه ي خرده فرهنگی که معتقد اسهت کثهر رفتهاران در گهروهههاي خهرده فرهنهگ رشهد
میکنند ،فرضيهي چهارم را حمایت نظري میکند.
فرضيه پنج بر اساس نظریه تورشتن وبلن تحت دنوان نظریههي مصهر سهاخته شهده
است ،نظریهي مصر میگوید ،مصر محصول رقابت و تقليد است .ایهن تحليهل در سهطح
ميانه انجام شده است .در نتيجه بين رفاه مهادي در خهانواده و گهرای بهه ادتيهاد رابطههي
معنیداري تأیيد میگردد.
فرضيهي شش بر اساس نظریهي زیگموند فروید یعنی نظریهي روانکهاوي سهاخته شهده
است .این نظریه میگوید :وقتی "نهاد" نظارت ناپذیر و بايار فعّال در ترکيهآ "مهن برتهر"
ک فعّال ظاهر شود و در این ميان "من" بی تفاوت بماند و در راهنمایی رفتار فرد نقشی ایفا
نکند ،کژ رفتاري آغاز میشود .سطح تحليل این فرضيه سهطح ميانهه اسهت .در نتيجهه بهين
ساختار خانوادگی نامناسآتر و گرای به ادتياد رابطهي معنی داري تأیيد میگردد.
فرضيه هفت  ،همانند فرضيه سوم بر اساس نظریهي کارل مارک یعنی نظریهي تضهاد و
نظریه ي ناهمآهنگی در سازمان اجتمادی ساخته شده اسهت .سهطح تحليهل فرضهيه سهطح
کالن است .در نتيجه بين بيکاري و گرای به ادتياد رابطهي معنیداري تأیيد گردید.
فرضيه هشت ني بر اساس نظریهي هان آیاهينك هماننهد فرضهيه دوم سهاخته شهده
است .وي میگوید اراده ي آزاد اناان و خردورزي او را به دنوان دامل تعيين کنندهي رفتهار
آدمی نمی پذیرد .سطح تحليل این فرضيه سطح خرد اسهت .در نتيجهه بهين درد گریه ي و
گرای به ادتياد رابطهي معنیدار تأیيد گردید.
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آتين ،شعله ( :)0101اعتياد ،جامعه ،تهران ،نشر گوهر منظوم.
آقابخشي ،حبيب ( :)0170اعتياد و آسيبشناسي خانواده ،تهران ،انتشارات سازمان بهزيستي.
احمدي ،حبيب ( :)0177نظريههاي انحرافات اجتماعي ،شيراز ،انتشارات زر.
احمدوند ،محمدعلي ( :)0170اعتياد ،سبب شناسي و درمان آن ،تهران ،دانشگاه پيام نور.
امام جمعه ،رضا ( :)0116فرآيند اعتياد (اولين سمينار بررسي مسائل اعتياد) ،تهران ،انتشارات
اميرکبير.
بررژه ،ژان ( :)0110اعتياد و شخصيت ،ترجمهي توفان گرگاني ،تهران ،سازمان انتشارات و آموزش
انقالب اسالمي.
بهروش ،هما ( :)0173شناخت علل ،عوارض و درمان اعتياد ،تهرانانتشارات بدر.
بيمكکوي ،کاليد و همکاران ( :)0100سبب شناسي و پيشگيري اعتياد و سوء مصرف مواد در
جوانان و نوجوانان ،ترجمهي محسن گلپرور ،جواد خلعتبري ،تهران ،نشر دواوين.
پيران ،پرويز ( :)0110بررسي اعتياد و بازپروري معتادان ،تهران ،نشر سازمان بهزيستي کشور.
حاجلي ،علي ( :)0103يافتههاي پيمايش در کشور در مورد اعتياد ،تهران ،انتشارات رياست
جمهوري.
داجن ،چارلزايي و همکاران ( :)0101روانشناسي اعتياد (سنجش و درمان) ،ترجمهي بايرام علي
رنجگر ،تهران ،نشر روان.
رئيس دانا ،فريبرز ( :)0101بررسيهايي در آسيبشناسي اجتماعي در ايران ،تهران ،دانشگاه علوم
بهزيستي و توانبخشي.
زکريايي ،محمدعلي ( :)0103نگرش ايرانيان به مصرف مواد مختدر ،تهران،انتشارات ستاد مبارزه با
مواد مختدر.
ستوده ،هدايتاهلل ( :)0103جامعهشناسي مسائل اجتماعي ايران ،تهران ،انتشارات نداي آريانا.
ستوده ،هدايت اهلل ( :)0103آسيبشناسي اجتماعي ،جامعهشناسي انحرافات ،چاپ  ،00ويرايش
سوم ،تهران،انتشارات آواي نور.
سخاوت ،جعفر ( :)0101جامعهشناسي انحرافات ،تهران ،انتشارات دانشگاه پيام نور.
شيخاوندي ،داور ( :)0177جامعهشناسي انحرافات ،تهران ،نشر مرنديز.
صالحي ،ايرج ( :)0170اعتياد ،تهران ،نشر آواي نور.
صديل اورعي ،غالمرضا ( :)0171بررسي مسائل اجتماعي ايران ،تهران ،انتشارات آشنا.
صديل سروستاني ،رحمتاهلل ( :)0106آسيبشناسي اجتماعي (جامعهشناسي انحرافات اجتماعي)،
تهران ،انتشارات آن.
غفاري ،مصطفي ( :)0170اعتياد ،تهران ،نشر براي فردا.
فرجاد ،محمد حسين ( :)0107اعتياد ،علل ،عوارض و درمان اعتياد ،تهران ،نشر بدر.
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قائمي ،علي ( :)0111آسيبها و عوارض اعتياد ،چاپ  ،1تهران ،انتشارات اميري.
کلمن ،ورنان ( :)0101اعتياد چيست ،معتاد کيست؟ ترجمهي عليرضا فخرايي ،تهران ،نشر اوحدي.
لتيرن سيرز ،پيرسون (بيتا) :نظريههاي سوء مصرف مواد مخدّر ،ترجمهي محمدرضايي ،تهران،
بينا.
محسني ،منوچهر ( :)0101جامعهشاسي انحرافات اجتماعي ،تهران ،انتشارات طهوري.
مرتن ،رابرتکي ( :)0171مشکالت اجتماعي و نظريهي جامعهشناختي ،ترجمهي نوين تواليي،
تهران ،انتشارات اميرکبير.
مظلوميان خراساني ،محمد ( :)0100بررسي مسائل اجتماعي ايران ،مشهد ،انتشارات دانشگاه
فردوسي مشهد.
ممتاز ،فريده ( :)0100انحرافات اجتماعي (نظريهي و ديدگاهها) ،تهران ،شرکت سهامي انتشار.
مير آشتياني ،الهام ( :)0101مقدمهاي بر آسيبشناسي مسائل اجتماعي در ايران ،تهران ،انتشارات
فرهنگ.
وثوقي ،منصور ( :)0171ارزيابي وضعيت موجود در مراکز بازپروري معتادان ،تهران ،انتشارات
دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي.

