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 پژوهشكدة خانواده 

 

 

 

 

 بررسي عوامل زمينه ساز در گرايش جوانان به مواد مخدر

 
 ∗شيوا زارع

 **بيتا زارع

 

 پر  اجتماعي  انحرافات  ساير  همانند  كه  است  مخرب  ايپديده  و  اجتماعي  مشكل  يك  اعتياد:  مقدمه و هدف  
 ساالنه  سوز،  خانمان  بالي  اين.  كشاندمي  بودينا  به  را  جوانان  و  نوجوانان  يعني  كشور  هايسرمايه  ارزش ترين
 معيارهاي  و  هاارزش  از  بسياري  سقوط  زمينه ساز  آن  از  ناشي  هايويرانگري  و  كندمي  تهديد  را  نفر  هاميليون  سالمت
توان باشد، كه مي  به اعتياد مي  جوانان   علل گرايش    ،ترين هدف و محور اصلي مباحث مقاله حاضر        مهم.  است  اخالقي
 .ها پرداخت به آن محيطي و اجتماعي- بين فردي حيطه فردي،در سه

. زاهدان مي باشد   شهرستان  تربيت  و  اصالح  جامعه آماري، كانون  .  باشدروش پژوهش توصيفي از نوع علي مي      :  روش
 از  استفاده  با  و  تصادفي  -اي   نفر از اين گروه به صورت طبقه       132 نفر بود كه تعداد      200كل جامعه مورد پژوهش     

 روايي  تعيين  ساخته بود، براي    محقق  ابزار گردآوري اطالعات پرسشنامه   .  شدند  انتخاب  مورگان  و  كرجسي  دولج
 بررسي علل   مقياس  پايايي  يا  اعتبار  بررسي  منظور  به  شد، همچنين   استفاده  محتوايي  و  صوري  روايي  از  پرسشنامه،

 براي  آمده  دست  به  آلفاي  ضريب.  است  دهش  استفاده  كرونباخ  آلفاي  ضريب  از  مخدر  مواد  مصرف  سوء  به  گرايش
 با  هاداده  تحليل.  بود  نوسان  در  92/0  تا  83/0  از  مولفه ها  پايايي  ضريب  همچنين  باشد،مي  94/0  مقياس،  كل

 .است گرفته صورت  طرفه يك واريانس تحليل مستقل و T  تك نمونه اي، Tآزمون  از استفاده

عوامل اجتماعي با      بين عوامل موثر در گرايش جوانان به اعتياد،           نشانگر اين است كه در       آزمون   نتايج :نتايج
همچنين گرايش  .   كمترين تاثير را داشته است      76/60 بيشترين تاثير و عوامل فردي با ميانگين           43/76ميانگين  

نه معني دار است اما در زمي     %  99باشد و در سطح     افراد به اعتياد با توجه به جنسيت و سطح تحصيالت متفاوت مي           
 .مذهب تفاوتي نشان نداده است

 گرايش جوانان   در  فردي  و  اجتماعي، محيطي   عوامل  ترينمهم  پژوهش،  اين  در  آمده  بدست  نتايج  به  توجه  با:  بحث
تفريحي، عدم دسترسي به سيستم هاي         و  ورزشي  فرهنگي،  امكانات  كمبود:  از  عبارتند  مخدر  مواد  مصرف  به

سيگار   افسردگي،  عالئم  وجود  خانوادگي،  اختالفات  و  ناباب، طالق   افراد  با  خدماتي، مشاوره اي و حمايتي، معاشرت    
 ايجاد  خانواده،  مشاوره  زندگي، گسترش   هاي  مهارت  آموزش  با  مي توان  احتماال  كه  تحصيلي  شكست  و  كشيدن
 .كرد جلوگيري معضل اين گسترش از اي فني حرفه و فرهنگي هنري، هاي آموزشكالس مراكز و
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