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اعایاد به موادمخدر ،اا به عتوان مسألهای جامههای و اا از جتبهای بعه عتعوان
آسیب جامههای نار از رفاار انحراف  ،ریوع ب سابقه داراه و پديدهای اسعت
یتد وجه ره در علل درايش افراد به آن ،عوامل ماهددی تأایر م دذارند .يک
از داليل انل در درايش افراد به موادمخعدر ضعه

در ن عرشااسعت و ايعن

پژواش به مترور رتاساي عوامل رکلداتده ن رش جوانان  18تا  29سای) به
مواد اعایادآور و پیه یری از درايش آنان به مدرف مواد ،نورن درفاه است.
اين تحقیق از نوع راربردی بوده و روش تحقیق نیز اسعتادی و پیمايهع
است و در اين راساا با در نرر درفان یعاریوب تل یقع از نرريعان زايونعک،
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بتدورا ،جسر ،ررچ و رری یلد و باالر  ،اوتیتگ و بوويو ،فیشباين و آجعزين،
 7فرضیه جهت رتاساي عوامل رکل داتده ن رش در جامهه معورد مطالهعه در
نرر درفاه رد .سعپو  400جعوان  18تعا  29سعاله سعارن در تهعران ،بدعورن
نمونهدیری خورهای یتد مرحلهای و براساس تقسیا بتدی تهران به پتج متطقه،
با اسا اده از پرسهتامهای ره به امین مترور تتریا رده بود ،مورد آزمعون صعرار
درفاتد .دادهاا با اسا اده از آزمونهای پیرسون و تحلیل ردرسیون و آزمعوناعای
ناپاراماريک رروسکای والیو تحلیل ردند.
در تبیین فرضعیه اعای پعژواش و براسعاس ناعايج ،بدسعت آمعد رعه
توانمتدی خانواده ،نوع برخورد اعضای خ انواده با مواد ،نوع برخورد دوساان
با مواد ،مدرف مواد توسط اعضای خانواده و مدرف مواد توسعط دوسعاان،
عوامل رکل داتده به نوع ن رش جوانان به مواد بعوده و وابسعا

فعرد بعه

دوساان در رکل دا به نوع ن رش جوانان به مواد تأایری نعدارد .امچتعین
بر اساس ناايج بدست آمعده از ت حلیعل ردرسعیون مهعخص رعد رعه دعروه
دوساان بیهار از دروه خانواده در رکل دا به نوع ن رش جوانان به معواد
اعایادآور تأایر دارند.
در نهايت ،ناايج بدست آمده از اين پژواش نهعان داد رعه ضعه

نهعاد

خانواده در مقايسه با دروه دوساان در رکلدا به ن رش جوانان معؤار اسعت،
اين موضوع تأرید بر برنامهاای پیه یری را در راساای ارتقاء توانمتدیاای اين
نهاد و بهبود روابط و ارتباط ماقابل دو دروه خانواده و دوساان ،الزام م سازد.
واژههای کلیدی ن رش ،دروه خانواده ،دروه دوساان ،مواد اعایادآور

طرح مساله
براساس دزارش سازمان ملل ماحد  220میلیون ن ر مهااد در دنیا زندد م رتتد ره
بطور روزانه مدرف مواد مخدر دارند و « آمار مهاادان در ايران حار از آن است ره 2
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میلیون وابساه به مواد مخدر و  6میلیون مهااد ت تت وجود دارند» ریوانآرا و امکاران،
 )29 :1387ول با توجه به روااد برآورد م رود ره تهداد مهاادان بسیار بیهار از اين
میزان بارد .با مطالهه روند اعایاد م توان دريافت ره «میزان مهاادين تقريباً ار  12سای،
دو برابر رده و ساالنه  8درند بر جمهیت آنان افزوده م دردد» ریوانآرا و امکاران،
 .)30 :1387امچتین پژواشاا نهان م داتد ره بیش از  90درند مدرفرتتددان
مواد مخدر ،مدرف مواد را در نوجوان

و جوان

آماز م رتتد و از طرف

رروع

زودرس مدرف مواد ،خطر مدرف بیهار ،مسامرتر و اسا اده از مواد خطرنارار را
افزايش م داد .بدلیل حضور و وجود موادمخدر در سطح رهور ،از مح ن و رویهاا
و مغازهاا درفاه تا اداران و سازماناا و حا

سازماناای صضاي

سازمان زندان اا با وجود حداراای بلتد و حضور امیه

و انارام

مثل

مأموران انارام و فضای

رام ً بساهای ره دارد) و امچتین عدم احساس ترس درون نسبت به مواد مخدر
جهت ممانهت از درايش به مدرف ،و دردیری بیهار خانوادهاای ايران با اعایاد و
رخص مهااد ،م توان به دساردد اين موضوع در امه زمیتهاا و سطوح اجاماع پ
برد تا جاي ره امروزه حضور مواد مخدر در ایچ نقطه و مکان و اعایاد ایچ رخد ،
ر ا را به امراه نم آورد و دي ر مدرف مواد مخدر متحدر به دروهاای اصلیت و
يا حاریهنهین نبوده و رو به فرادیر ردن م بارد ،بدورت ره «امروزه ايران ،مهاادترين
رهور دنیا از نرر مواد افیون رتاخاه رده »1و امچتین طبق آماراای متاهر رده 70
درند م اسد در رهور به نوع به مواد مخدر برم دردد.
با توجه به مطالب مطرح رده ضرورن جهان بر اتخاذ يک سیاست واحد رعامل:
فهالیتاای پیه یری ،رتاری و درمان احساس م رود .يک از مهمارين اساراتژیاا در
پیه یری از اعایاد ،رتاساي عوامل ااردذار بعر نعوع ن عرش افعراد بعه معواد اعایعادآور

 -1درار آذرخش مکری «روانپزرک و مهاون آموزر سازمان مل مطالهان اعایاد» :رارداه علم -آموزر مهاوره رفااری
مواد و رااش خطر )BDRC؛ 1388
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م بارد تا ضمن رتاساي نقصاا و ضه اای اين عوامل ،باوان در جهت رف آنهعا و
تقويت اين متاب در راساای تغییر ن رشاعای مثبعت و تثبیعت ن عرشاعای مت ع بعه
مدرف مواد دام بردارت و در نهايت با آداه سازی و ان ح ن رش جوانان نسعبت بعه
اعایاد ،مهااد و مواد مخدر ،مدرف مواد را در بزردسال رااش داد« .ن رش افراد نقعش
بسیار مهم در رفاار آت آنان دارد و ار یه اين ن رش بعر علعا و تجربعه و آمعوزش
ماک بارد ،در رفاار آيتده رخص مؤارتر خوااد بعود» فراوديعان و امکعاران:1387،
 .)10يک از داليل عمدع مهکل اعایاد خطر اتجار ردن مدرف مواد و ن عرش مثبعت
به مواد مخدر و آاار آن م بارد و سوءمدرف مواد با اين باور ملط ره مدرف دعاهبعه-
داه و ت ريح مواد مخدر فرد را مهااد نم رتد ،فزون يافاه است و امچتین در بهضع
جهناا و میهمان اا و حا مراسا عزاداری وجعود معواد مخعدر و مدعرف آن نهعانه
تهخّص و متزلت میزبان تلق م رود و امچتین اين ره رواجداتددان اعایاد به خعوب
به اين نکاه پ بردهاند ره با ايجاد ن رش مثبت نسبت به موادمخدر و رعیوع باوراعای
ملط در میان افراد جامهه ،م توانتد بازار مدرف سودآوری بدست آورند.
در بررس علل ايجاد اعایاد وصا به فقر بهتوان عامل مساقیا اراره مع رعود ايعن
سؤای مطرح م دردد ره ی ونه است ره بسیاری از مردم فقیر مهااد نیساتد و در عوض
برخ از دروه اای با درآمد باال مهاادند؟ يا ادر در دسارس بودن مواد را بهتعوان عامعل
مؤار و تهیینرتتده اعایاد بدانیا اين سؤای مطرح م رود ره با وجودی ره اين مواد م -
تواند در دسارس بسیاری از دروه اای اجاماع صرار دیرد یرا بهض اا اسا اده م رتتد
و برخ دي ر مدرف نم رتتد؟ امچتین نسبت به ساير علعل بعهوجودآورنعده اعایعاد،
م توان یتین سؤاالت را طرح نمود .اما بحث ره در اين زمیته مطرح است ،ايعن اسعت
ره عدهای از افراد به دلیل ن رش مثبت به مواد و بردارتاعا و انارعاران مثباع رعه از
مدرف مواد دارند درايش به مدرف پیدا م رتتد و عده دي ری با وجود دي عر عوامعل
زمیته ساز اعایاد امچعون فقعر ،در دسعارس بعودن معواد ،امسعاالن مهاعاد و )...بعدلیل
ن رش اای مت  ،درايه به سعمت مدعرف ندارنعد ،در ضعمن ارصعدر افعراد ن عرش
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مت تری نسبت به مواد مخدر داراه بارتد احامعای پاسعخ دادن بعه مدعرف معواد نیعز
پايینتر م آيد و بدون رک ،ديدداه مثبت نسبت به مدعرف معواد مخعدر و تدعوران
ملط درباره آن ،بهارين دلیل سوء مدرف مواد است .ن رشاای خان ره بعا مدعرف
دارو در ارتباط اساتد و در تغییر رفاار مؤار م بارتد رامل یهار مورد ذيل م بارتد:
 -1يک از اين ن رشاا اين اعاقاد است ره مدرف دارو برای مقابله با مهک ن
زندد صابل پذيرش است.
 -2عقیده دي ر اين است ره افراد با اين بردارت دارواا را مدرف مع رتتعد رعه
احساس نارام در زندد ران را جبران رتتد.
 -3عقايد مربوط به خوددرمان  :افراد مدرف مواد را رور مؤار برای مقابلعه بعا
ع ئا بیماری و اضطراب و ...م دانتد .اين عقیده بسیار صدرتمتد بوده و به سخا تغییر
م رتد ،حا ادر روااد جسم نهان داتد ره خوددرمان به خوب عمل نم رتد.
 -4ن رشاای مربوط به صدرن برخ دارواا افسانهاا و اناراران مربوط به
دارواا) ره مهموالً اين افسانهاا رام ً اراباه بوده و تحقیقان از آنها حمايت نم رتتد.
مالباً اين اسطورهاا ،اعاقادان اراباا را راج به صدرن مدرف دارو بوجود م آورند
ره مداخله حرفهای برای درمان را نیز مهکل م سازد .مهموالً اين افسانهاا رامل اين
موارد م بارتد :دارو تواناي

ايجاد فردی دوست دارات تر و اجاماع تر ،با صدرن

جسم بیهار ،توان عق ن باالتر ،پرانرژیتر و توان جتس بیهار و جذابتر را دارد.
ن رش از دو جتبه صابل بررس است :در جتبه اوی ،ن رش به عتوان يک ماغیر
مساقل و علل رفااراای دي ر مورد توجه است ره در آيتده به ان یزه برای عمل به يک
راری تبديل م رود .در جتبه د وم ،ن رش بهتوان ماغیر وابساه مورد نرر است ره
یطور يک نوع ن رش خاص نسبت به يک پديده بوجود م آيد ،بتابراين برای
پیشبیت رفاار افراد بايد از ی ون

رکلدیری ن رشاا مطل باریا .در اين پژواش

ن رش از نوع دوم و بهتوان ماغیر وابساه مدّنرر است تا بارتاساي

عوامل

ره بر

رکلدیری نوع ن رشاا به مواد تأایر م دذارند به مترور پیش بیت رردن رفاار جوانان
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در آيتده ،رتاری و مديريت رردن آن ،در راساای پیه یری از اين پديده دام برداريا.
بتابراين در اين پژواش به بررس

عوامل مؤار ماغیراای مساقل) بر رکل دیری

ن رش ماغیروابساه) جوانان به مواد اعایادآور به عتوان يک از مهمارين مؤل هاا در
بهد پیه یری از اعایاد م پردازيا.

اهمیت و ضرورت تحقیق
بررس

عوامل مؤار بر رکلدیری ن رش جوانان به مواد اعایادآور زمیتهاای

برنامهريزی را فرااا م آورد ره:
 -1با رتاساي اين عوامل م توان در تثبیت ن رشاای مت

و رکل دا به آنها

دام بردارت.
 -2سازماناا ونهاداای مسئوی را در تهیه خط مه اای متاسب برای اجرای
برنامهاای پیه یری ياری نمود.
 -3زمیته پیه یری جوانان به مدرف مواد اعایادآور را فرآاا آورد.
این پژوهش در راستای دستیابی به اهداف زیر میباشد
 -1تهیین رابطه بین دروه دوساان و نوع ن رش جوانان به مواد اعایادآور
 -2تهیین رابطه بین دروه خانواده و نوع ن رش جوانان به مواد اعایادآور

پدیشینه پژوهش
در پژواش اربرتو اسچیافیتو )2007 1با عتوان «ن رش نوجوانان نسبت به مدرف
سی ار» در ارتباط با نوجوانان  12تا  17ساله) يافاهاای زير بدست آمد:

1
. Herbert & Schiaffino.
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ال ) در اين پژواش تأایر تبادالن ،ن رشاا و رفاار مادر نسبت به مدرف
سی ار نوجوان مورد بررس صرار درفت ره ناايج پژواش فرايتد ارتباط مدرف سی ار
مادر -نوجوان را حوزهای با اامیت به رمار آورد.
ب) ن رشاای مدرف سی ار در نوجوانان به ن رشاای مدرف سی ار مادران
و ادراک نوجوانان از بازجوي اای وابساه به مدرف از سوی مادر و پیامداای پايدار و
مهابر ضد مدرف سی ار از سوی مادر وابساه است.
پ) نوجوانان ره در انديهه و ن ران پیامداای مدرف سی ار اساتد به احامای
بیهار ،مادران دارند ره آنها نیز دربارع خطران مرتبط با مدرف سی ار آداه و ن ران
اساتد.
ن) نوجوانان ره آداا و ن ران بیهاری در مورد پیامداای مرتبط با مدرف
سی ار دارند به احامای بیهار ،مادرانران را به عتوان پیامرساناای پايدار و دائا ضد
مدرف سی ار ادارک م رتتد.
ث) نوجوانان ره آداا و ن ران بیهاری در مورد پیامداای مرتبط با مدرف
سی ار دارند ،مادرانران را افرادی تدور م رتتد ره بازجوي رماری در مورد مدرف
سی ار به عمل م آورند.
در پژواش فاطمه دواری ،محمد علیزاده ،طااره رمضان  ،مسهود ريان

و

محمدرضا بهرامپور  )1383با عتوان «ن رش دانهجويان پسر دانه اهاای رهر ررمان
نسبت به سی ار» يافاهاای زير بدست آمد:
ال ) با افزايش میزان تحدی ن دانهجو ،ن رش وی نسبت به سی ار مت تر
م رود.
ب) دانهجويان ره اصدام به خريد سی ار برای والدين م رردند در مقايسه با آنها
ره در اين زمیته اصدام نکرده بودند ،ن رش مثبتتری به سی ار داراتد.
پ) رسان ره پدرران رارمتد ،مهتدس يا درار بود در مقايسه با آنهاي ره رغل
پدرران آزاد بود ،ن رش مت تری به سی ار داراتد.
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ن) دانهجويان ره پدر يا مادرران دارای تحدی ن عال بودند در مقايسه با
آنها ره پدر يا مادرران ب سواد و يا دارای تحدی ن در حد رااتماي يا سیکل بودند،
ن رش مت تری به سی ار داراتد.
ث) آنهاي

ره مادرران سی ار نم رهید ،ن رش مت تری نسبت به سی ار

داراتد تا رسان ره مادرران ار یتد روز يکبار سی ار م رهید.
ج) آزمودن ااي

ره دوستران سی ار م رهید ،ن رش مثبتتری نسبت به

سی ار داراتد تا آنهاي ره دوستران سی ار نم رهید.
چ) رسان

ره دوساانران آنها را به سی ار رهیدن تهويق م رردند ن رش

مثبتتری نسبت به سی ار داراتد تا رسان ره مهوص برای رهیدن سی ار نداراتد.
امچتین در تحقیق درار رحمتاله امیراحمدی ،درار اادی مهامدی و درار
حسین فکرآزاد  )1384با عتوان «ن رش دانشآموزان مقط دبیرساان نسبت به مواد
مخدر و اعایاد» در ارتباط با تمام دخاران و پسران مهغوی به تحدیل در دبیرسااناا و
مرارز پیش دانه اا رهرساان آزاد رهر اساان دلساان در سای تحدیل  84-85اين
ناايج بدست آمد:
ال )  73/8درند افراد با اين نرر ره امرنگ ردن با دوساان برای مدرف مواد
مخدر دست را در بهض مواص الزم است مخال

بودند.

ب)  50/6درند افراد نسبت به اين ره تقلید از والدين مهااد موجب مدرف
مواد مخدر توسط فرزندان م رود موافق بودند.
پ)  68/2درند افراد ،خودره

در بین مهاادان و  72/3درند رکست در

تحدیل در بین مهاادين را مهمارين عارضهاای اعایاد دانساهاند.
ن)  56درند از نوجوانان بیهارين اط عان را در مورد اعایاد از بسا ان،
خانواده 61/2 ،درند بیهارين اط عان را از روزنامهاا ،مج ن و رااباا47/6 ،
درند از مااواره و فیلااای ويديوي  64/4 ،درند از دوساان خود و  67/6درند
نوجوانان از ندا و سیما اط عان رسب رردهاند.
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ث) دانشآموزان مهغوی به تحدیل در رراه ادبیان ،دانشآموزان دارای خانوار
پرجمهیت و فاصد روابط درم و نمیم  ،دانشآموزان ره رمار ورزش م رتتد و يا
ان ً ورزش نم رتتد و امچتین دانشآموزان

ره بیهار اوصان فرامت خود را با

دوساان سپری م رتتد ن رش مثبتتری نسبت به مواد مخدر و اعایاد دارند.
ج) پسران نسبت به دخاران ن رش مثبتتری نسبت به مواد مخدر و اعایاد دارند.
چ) يافاه اای تحقیق بر اامیت نقش خانواده تأرید دارد زيرا دانشآ موزان
ره ارتباط آنها با خانوادهاای ران مثبت بارد نسبت به اعایاد درايش مت

تری

دارند.

چارچوب نظری
با توجه به ايتکه نحوه رکلدیری ن رش از ديدداه ناحبترران ماهددی مورد توجه
صرار درفاه و از زوايای دونادون به آن ن ريساهاند ،در اين پژواش به تل یق نرريات
ره در اين زمیته از بیهارين صابلیت تبیینرتتدد برخوردارند ،م پردازيا تا با تتریا
یاریوب متسجا به تبیین درسا از ریوه رکلدیری ن رش فرد به مواد اعایادآور
دست يابیا.
دروهاای مرج «خانواده ،مدرسه ،رسانهاای دروا

و دوساان» بهتوان متاب

جامههپذيری و رکلداتده به ن رش فرد ،در تهامل با وی م توانتد سبب رکلدیری
ن رش به مدرف مواد و رفااراای انحراف دردند ره در اين پژواش به بررس دو
دروه از مهمارين دروهاای مرج يهت دروه خانواده و دروه دوساان پرداخاه و برای
ارردام از اين دروهاا ماغیرااي در نرر درفاهايا.
زایدونک 1در تئوری خود ،با اراره به م هوم «درمهرض صرار درفان نرف»
مطرح م رتد ره ادر والدين فرد و يا دوساان وی مواد مدرف رتتد ،فرد بطور مکرر در
1
. Zajonc
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مهرض برخورد با مواد مخدر صرار درفاه و امین تهداد دفهان روبهرو ردن با مواد،
ارزریاب وی را از اين پديده ماأار نموده و پاسخاای فرد نسبت به آن را بیهار و
نیرومتدتر م رتد و امین امر زرا

اين پديده و ترس درون

از مدرف ماده را

رارنگتر م رتد رريم  ،)31 :1388 ،امچتین طبق تئوری بنددورا 1نت رش فرد با
مهااده خود مواد ،نوع مدرف و ااران خورايتد يا ناخورايتد آن در بین دوساان و يا
اعضای خانواده مدرف رتتدهاش ،تحت تأایر آنان صرار درفاه و ممکن است ره ن رر
مثبت و يا با دريافت تأایران مهکوس از اين نوع برخورد و مهاادان ،ن رر مت

به

مواد پیدا رتد رريم  .)36 :1388 ،امین طور کدرچ ،کرچفیدلد و بداتکی2در عامل
تهلّق دروا

بهعتوان يک

رخص با دروهااي

از عوامل تکوين ن رشاا مطرح م رتتد ره امبسا

ره عضو آنهاست در ايجاد ن رشاای او تأایر زيادی دارند

رريم  .)41 :1388 ،امچتین جسدر 3در عامل دور از مؤل ه محیط مطرح م رتد ره
پیوند فرد با والدين و دوساان بر ن رش وی به مواد تأایر م دذارند ،ادر فرد با والدين
پیوند و رابطه خوب نداراه بارد ،رابطه نزديکتری با امساالن خوااد دارت و ن رش
وی تحت تأایر آنان صرار خوااد درفت و امین امر ن رش فرد به مدرف مواد را
مثبتتر م رتد .)Petraitis, Flay, Miller,1995
اوتدینگ و بدوویس 4در تئوری دروه دوساان مطرح م رتتد ره تتها عامل در
سوء مدرف مواد نوجوان ،تأایر امساالن است ره نوجوان آنها را برای ارتباط خود
اناخاب نموده است ،ره بین رفاار امساالن در ارتباط با مواد و مدرف مواد در فرد
امبسا

مثبا وجود دارد و اين تئوری بر تتها يک عامل يهت ن وذ امساالن در

ن رش مثبت به مواد و بروز مدرف در فرد تأرید م رتد و امچتین در بوجود آمدن
دروه اای امسای مدرف رتتده و میر مدرف رتتده مواد به عامل مقرران خانواده علیه
1
. Albert Bandura
2
. Kretch & Crutchfield & Ballachey
3
. Jesser
4
. Oetting & Beauvaise
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مواد مخدر اراره م رتد ره ادر خانواده مقرران خان بر ضد مواد مخدر و نرارن و
رتارل بر رفااراای اعضا نداراه بارد ،ارتباط فرد با امساالن و رسب نوع ن رش آنان
افزايش م يابد مهاجرداراب  .)30-29 :1386 ،امچتین فیدشباین و آجدزین 1در
تئوری رتش محاسبهای ،يک از عوامل ااردذار بر صدد و نیت فرد در انجام رفااری را،
اتجاراای ذات مطرح م رتتد و به بررس نوع برخورد و رفاار دي ر افراد مها در
زندد فرد در مقابله با مواد و مدرف آن ،م پردازند رفی پور.)10: 1372 ،
از سوی دي ر اوتدینگ و بدوویس در تئوری «دروه دوساان» مطرح م رتتد تتها
ماغیر مت رد و برجساه در سوءمدرف مواد تأایر امساالن است ره نقش انل را در
رکلدیری ن رش فرد به مواد مخدر برعهده دارد و اسا اده از مواد تقريباً امیهه به
ارتباط با امساالن مربوط است و بقیه عوامل از جمله نقش خانواده به طور میرمساقیا
و از طريق دروه امساالن بر ن رش فرد تأایر م دذارند .بتابراين در اين پژواش به
مقايسه میزان تأایر دو دروه خانواده و دوساان بر ن رش فرد خواایا پرداخت ره آيا
امسو با اين تئوری م توان دروه دوساان را ااردذارتر از دروه خانواده بر ن رش فرد
به مواد اعایادآور در نرر درفت.

فرضیهها
 -1بین توانمتدی خانواده و ن رش فرد به مواد اعایادآور رابطه وجود دارد.
 -2بین نوع برخورد اعضای خانواده با مواد و ن رش فرد به مواد اعایادآور رابطه
وجود دارد.
 -3بین وابسا

فرد به دوساان و ن رش وی به مواد اعایادآور رابطه وجود

دارد.

1
. Fisbbein & Ajzen

بررسي عوامل مؤثر بر شكلگيري نگرش جوانان ...

45

 -4بین نوع برخورد دوساان با مواد و ن رش فرد به مواد اعایادآور رابطه وجود
دارد.
 -5بین مدرف مواد توسط اعضای خانواده و ن رش فرد به مواد اعایادآور رابطه
وجود دارد.
 -6بین مدرف مواد توسط دوساان و ن رش فرد به مواد اعایادآور رابطه وجود
دارد.
 -7دروه دوساان بیهار از دروه خانواده بر ن رش فرد به مواد اعایادآور تأایر
دارند.

روش پژوهش
اين تحقیق از نوع راربردی بوده و روش تحقیق نیز استادی و پیمايه است .جامهه
آماری ،جوانان میرمهااد  18تا  29سای سارن در رهر تهران بوده ره با مداحبه با 400
جوان دخار و پسر) به جم آوری اط عان پرداخایا .روش نمونهدیری در اين
پژواش ،نمونهدیری خورهای یتد مرحلهای است و خورهاا در بیش از يک مرحله
اجرا رده و در ط مرحلهاا برای اناخاب عتانر اريک از خورهاای اناخاب رده ،از
فن نمونهدیری تدادف اسا اده درديده است.
جهت جم آوری اط عان از پرسهتامه ای ره توسط ن ارنددان تدوين رده،
اسا اده رده ره رامل سؤاالن بساه ای جهت رتاساي اار ماغیراای مساقل در اين
پژواش بر رکلدیری ن ر ش جوانان به مواد اعایادآور م بارد .به مترور پردازش
و تحلیل دادهاا ،داده اا را در دو سطح تونی

و اساتباط

تبیین روابط بین ماغیراای تحقیق ،از آزمون اای ضريب امبسا

بررس

نموده و در

پیرسون و آزمون

 Fو آزمون اای ناپاراماريک رروسکای والیو و تحلیل ردرسیون اسا اده درديده
است.
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یافتههای پژوهش
توزیع پاسسگویان در متغیرهای زمینهای
در میان  400نمونه مورد مطالهه ،براساس يافاهاای تحقیق  58/5درند از پاسخ ويان،
مرد و  41/5درند ،زن م بارتد و در میان  3دروه ست در نرر درفاه رده 26/8
درند از پاسخ ويان در ستین  26-29و  33درند در ستین  22-25و  40/3درند در
ستین  18-21صرار دارند و در نمونهدیری از جوانان و در تقسیا تهران به پتج دساه
رمای ،جتوب ،مررز ،ررق ،مرب) ،در ار دساه  80پرسهتامه تکمیل درديد ،بتابراين
ار دساه  20درند نمونه را مورد بررس صرار داده است.
وضعیت مصرف مواد در بین اعضای خانواده
جدول  -1توزیع پاسسگویان برحسب مصرف مواد توسط اعضای خانواده
مصرف مواد در خانواده

فراوانی

درصدناخالص

درصدخالص

درصدتجمعی

خیر

355

88/75

88/75

88/75

يک ن ر

31

7/75

7/75




دو ن ر

14

3/5

3/5

100

400

100

100



رل
میانه

0/00

مد

0
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بر اساس ناايج بدست آمده در  7/75درند از افراد نمونه در بین اعضای
خانوادهران يک ن ر مواد مدرف م رتد و در مجموع در  11/25درند از خانوادهاای
افراد مورد مطالهه ،مدرفرتتده مواد وجود دارد.
وضعیت مصرف مواد در بین دوستان
جدول  -2توزیع پاسسگویان برحسب مصرف مواد توسط دوستان
درصدناخالص

درصدخالص

درصدتجمعی

مصرف مواد در دوستان
خیر

239

59/75

59/75

59/75

يک ن ر

39

9/75

9/75

69/5

دون ر

35

8/75

8/75

75/25

سه ن ر

10

2/5

2/5

80/75

یهارن روبیهار
رل
میانه
مد

فراوانی

77
400

19/25

19/25

100

100

100


0/00
0

در  19/25درند از افراد نمونه بیش از یهار ن ر از دوساانهان مواد مدرف
م رتتد ره بیهارين تهداد نمونه را در تهداد دوساان مدرف رتتده رامل م روند و
براساس يافاهاا در مجموع 40/25 ،درند از افراد مورد مطالهه ،دوساان مدرفرتتدع
مواد دارند.

آزمون فرضیات
 -1بین توانمندی خانواده و نگرش فرد به مواداعتیادآور رابطه وجود دارد.
جدول  -3ضریب همیستگی پیرسون بین توانمندی خانواده و نگرش فرد به مواد اعتیادآور
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متغیرمستقل

ضریب همیستگی وفراوانیsig

پیرسون

امبسا

Sig

توانمتدی خانواده

تهداد

نگرش فرد به مواداعتیادآور





امانطور ره ديده م رود مقدار  sigبرابر است با  )0/00ره نهان مع داعد بعین
ماغیرمساقل ِتوانمتدی خانواده و ن عرش فعرد بعه مواداعایعادآور امبسعا

ضعهی

و

مهکوس ول مهتاداری وجود دارد و اين فرضیه تأيید م دردد ،به اين مهت رعه اریعه
توانمتدی خانواده بیهار بارد ن رش فرد نسبت به مواد مت ترم دردد.
 -2بین نوع برخورد اعضای خانواده با مواد و نگرش فرد به مواداعتیادآور
رابطه وجود دارد.
جدول  -4ضریب همیستگی پیرسون بین نوع برخورد اعضای خانواده با مواد و
نگرش فرد به مواد اعتیادآور
متغیرمستقل

ضریب همیستگی

نگرش فرد به مواداعتیادآور

وفراوانیsig
نوع برخورد اعضای

امبسا

پیرسون
Sig

خانواده با مواد

تهداد





مقدار  sigبرابر است با  )0/042ره نهان م داد بین ماغیر مساقلِ نعوع برخعورد
اعضای خانواده با مواد و ن رش فرد به مواداعایادآور امبسا

ضهی

و مهکوس ول

مهتاداری وجود دارد و اين فرضیه تأيید م دعردد ،بعه ايعن مهتع رعه اریعه اعضعای
خانواده برخورد رديد مت

و مخال

با مواد داراه بارتد ،ن رش فرد نسعبت بعه معواد

مت تر م دردد.
 -3بین وابستگی فرد به دوستان و نگرش وی به مواداعتیادآور رابطه وجود دارد.
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جدول  -5ضریب همیستگی پیرسون بین وابستگی فرد به دوستان و نگرش وی به مواد
اعتیادآور
ضریب همیستگی و فراوانیsig

متغیرمستقل

امبسا
وابسا

پیرسون
Sig

فرد با دوساان

تهداد

نگرش فرد به مواداعتیادآور





مقدار  sigبرابر است با  )0/996ره نهان م داد بین ماغیر مساقلِ وابسا
به دوساان و ن رش وی به مواد اعایادآور امبسا

فرد

مهتاداری وجود ندارد و اين

فرضیه تأيید نم دردد.
 -4بین نوع برخورد دوستان با مواد و نگرش فرد به مواداعتیادآور رابطه
وجود دارد.
جدول  -6ضریب همیستگی پیرسون بین نوع برخورد دوستان با مواد و نگرش فرد
به مواد اعتیادآور
متغیرمستقل

ضریب همیستگی و فراوانیsig

امبسا

نوع برخورد دوساان

پیرسون
Sig

با مواد

تهداد

نگرش فرد به مواداعتیادآور





مقدار  sigبرابر است با  )0/00ره نهان م داد بین ماغیر مساقلِ نوع برخورد
دوساان بامواد و ن رش فرد به مواداعایادآور امبسا

ضهی

مهتاداری وجود دارد و اين فرضیه تأيید م دردد ،به اين مهت
برخورد رديد مت
ضهی تر م دردد.

و مخال

و مهکوس ول
ره اریه دوساان

با مواد داراه بارتد ،ن رش فرد نسبت به مواد مت تر و
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 -5بین مصرف مواد توسط اعضای خانواده و نگرش فرد به مواداعتیادآور
رابطه وجود دارد.
جهت ستجش اين رابطه ،درابادا آزمون رولمودروف برای ستجش نرمای بودن يا
نرمای نبودن توزي ماغیر وابساه در تمام سطوح ماغیرمساقل ،برای اسا اده از آزموناای
پاراماريک يا ناپاراماريک محاسبه رده است.
جدول  -7آزمون کولموگروف برای سنجش نرمال بودن یا نیودن توزیع متغیر وابسته در
تما سطوح متغیر مستقل
رولمودروف -اسمیرن

آيا درخانواده تان رس
است ره مواد مدرف

آماره

رتد؟
ن رش فرد

خیر

به

يک ن ر

مواداعایادآور

دو ن ر

درجه
آزادی

سطح مهتاداری

  
  
 

جدوی نرمای نبودن توزي در عدم مدرف مواد اعایادآور در خانواده را نهان
م داد ،بتابراين از آزموناای ناپاراماريک رروسکای والیو1اسا اده نمودهايا.
جدول  -8توزیع پاسسگویان برحسب نگرش به مواد اعتیادآور و مصرف مواد در میان اعضای خانواده

آيادرخانوادهتان رس است ره
مواد مدرف رتد؟
ن رش فرد

خیر

به

يک ن ر

مواداعایادآور

دو ن ر

تهداد

میان ین رتبهاا

 
 
 
1
. Kruskal-Wallis

بررسي عوامل مؤثر بر شكلگيري نگرش جوانان ...

رل



51



جدول  -9آزمون کروسکال والیس با متغیر گروهی مصرف مواد در میان اعضای خانواده
ن رش فرد به مواداعایادآور





رای اسکوئر
درجه آزادی
Sig

اين فرضیه بدين مهت است ره افرادیره درخانوادهران ،رخد مواد مدرف
م رتد نسبت به فردی ره یتین نیست از نرر ن رش به مواداعایادآور با اا ت اون
دارند .فراوان

آزمون رروسکای والیو برابر است با  ،23/904بادرجه آزادی  ،2ره

مهتادار است  .)sig= 0/00بدين مهت ره بین ايتکه یه تهداد از افراد خانواده مواد
مدرف م رتتد و نوع ن رش افراد به مواد اعایادآور رابطه مهتاداری وجود دارد و اين
فرضیه تأيید م دردد .افرادی ره در بین اعضای خانوادهران ،ایچرو مواد مدرف
نم رتد ،میان ین  190/67درند را رسب نمودهاند و ن رشِ مت تری نسبت به مواد
دارند در حال ره در خانوادهای ره دو ن ر از اعضايش مواد مدرف م رتتد ،میان ین
ن رش افراد  251/50درند م بارد ره مثبتترين ن رش را به مواد اعایادآور دارند.
 -6بین مصرف مواد توسط دوستان و نگرش فرد به مواداعتیادآور رابطه
وجود دارد.
درابادا آزمون رولمودروف بمترور اسا اده از آزموناای پاراماريک يا
ناپاراماريک محاسبه رده است.
جدول  -10آزمون کولموگروف جهت سنجش نحوه توزیع نگرش به مواد اعتیادآور و
مصرف مواد توسط دوستان
آيا در بین دوساان رما

رولمودروف -اسمیرن
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رس است ره مواد

آماره

مدرف رتد؟

ن رش فرد
به
مواداعایادآور

درجه
آزادی

خیر



يک ن ر




3نر



دو ن ر

 4ن ر وبیهار

سطح مهتاداری








 
 



 

با توجه به عدم نرمای نبودن توزي در عدم مدرف مواداعایادآور درمیان دوساان،
از آزموناای ناپاراماريک رروسکای والیو اسا اده نمودهايا.
جدول  -11توزیع پاسسگویان برحسب نگرش به مواد اعتیادآور و مصرف مواد توسط
دوستان
آيا در بین دوساان رما رس
است ره مواد مدرف رتد؟
خیر
يک ن ر
ن رش فرد به

دو ن ر

مواد اعایادآور

3نر
 4ن روبیهار
رل

تهداد

میان ین رتبهاا

 
 
 
 
 



جدول  -12آزمون کروسکال والیس با متغیر گروهی مصرف مواد توسط دوستان
ن رش فرد به مواد اعایادآور
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درجه آزادی
Sig

فراوان
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آزمون رروسکای والیو برابر است با  ،129/203بادرجه آزادی  ،4ره

مهتادار است  .)sig= 0/00بدين مهت ره بین ايتکه یه تهداد از دوساان ،مواد مدرف
رتتد و نوع ن رش افراد به مواد اعایادآور رابطه مهتاداری وجود دارد و اين فرضیه تأيید
م دردد .بدين ترتیب ،افرادی ره دربین دوساانران ،ایچ رو مواد مدرف نم رتد،
میان ین ن رشران برابر است با  150/84و ن رشِ مت تری نسبت به مواد دارند در
حال ره افرادی ره سه ن ر از دوساانران مواد مدرف م رتتد با میان ین 313/80
درند مثبتترين ن رش را به مواد اعایادآور دارند.
 -7گروه دوستان بیشتر از گروه خانواده بر نگرش فرد به مواداعتیادآور تأثیردارند
.
جدول  -13نتایج تحلیل چند متغیره
ضريب تهیین تهديل رده

ضريب تهیین





امبسا

یتددانه



جدول  -14متغیروابسته نگرش فرد به مواداعتیادآور
درجه
Regressio
nتهداد
Residual

رل

آزادی







MeaتهدادSquare

F

 



-

-

سطح
مهتاداری



-
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جدول  -15ضرایب رگرسیون
ضرايب اسااندارد نهده
B

عرض 
از مبدأ

خانو
اده




دوسا 
ان


ضرايب اسااندارد

Std.
Error






رده
Beta





 



t

سطح
مهتاداری

B

Std.Err
or













 



ماغیروابساه :ن رش فرد به مواداعایادآور
برای اينره ببیتیا ردام يک از دو دروه خانواده و دوساان تأایر بیهاری بر ن رش
فرد به مواد اعایادآور م دذارند از تحلیل ردرسیون اسا اده نموديا .ضريب امبسا
یتددانه برابر است با  0/463ره نهان از امبسا

ماوسط دو ماغیر خانواده و دوساان

بر ن رش فرد نسبت به مواد اعایادآور دارد .ضريب تهیین نیز برابر با  0/214م بارد.
اين مقادير به لحا آماری مهتادار و با اطمیتان  99درند و با صبوی يک درند خطا
صابل تهمیا به جامهه آماری م بارتد .اين مطلب بدين مهتاست ره دو ماغیر دوساان و
خانواده  21درند از واريانو مربوط به ماغیر ن رش به مواد اعایادآور را تبیین م رتتد
و بقیه واريانواا توسط عوامل نارتاخاهای است ره م توانتد در تحقیقان بهدی در
نرر درفاه رده و مورد تبیین صرار دیرند.
با ن اه به ضرايب  Betaماوجه م رويا ره تأایر ماغیر دوساان بر ن رش فرد به
مواد اعایادآور نسبت به خانواده بیهار است .ضريب اسااندارد ردرسیون  )Betaبرای
خانواده برابر با  -0/191م بارد ،اين بدي ن مهت است ره به ازای يک واحد تغییر در
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ماغیر خانواده 0/191 ،واحد تغییر در جهت عکو در ماغیر ن رش فرد به مواد
اعایادآور به وجود م آيد در حال ره ضريب اسااندارد ردرسیون  )Betaبرای ماغیر
دوساان برابر با  -0/385است ره نهان م داد در نورن يک واحد تغییر در ماغیر
دوساان  0/385واحد تغییر در جهت عکو در ماغیر ن رش فرد به مواد اعایادآور به
وجود م آيد .اين ضرايب به لحا

آماری مهتادار و صابل تهمیا به جمهیت آماری

م بارتد .بتابراين طبق تحلیل ردرسیون دروه دوساان تأایر بیهاری بر فرد در تهیین
نحوه ن رش وی به مواد اعایادآور دارند و براساس فرضیه اين پژواش م توان مطرح
نمود ره دروه دوساان بیهار از دروه خانواده بر ن رش فرد به مواد اعایادآور تأایر دارند
و فرضیه اين پژواش تأيید م دردد و با دست را  95درند اطمیتان م توان مطرح
نمود ره تأایر دوساان بر خانواده بیهار است ،بدين مهتا ره ارتباط با امساالن مدرفرتتده
مواد م تواند يک عامل خطر بسیار صدرتمتد صلمداد رود به دونهای ره ار یقدر فرد با امساالن
مدرف رتتده مواد ارتباط بیهاری داراه بارد ،ن رش مثبتتری به مواد خوااد دارت.

نتیجهگیری
ناايج تحقیق در ارتباط نرری با ديددااها و نرريان مطرح رده ،دويای پیوند متطق
بین سطح نرری تحقیق و سطح تجرب آن است .دادهاای تجرب  ،نرريان «زايونک»،
«بتدورا»« ،جسر»« ،اوتیتگ و بوويو»« ،فیش باين و آجزين» و «ررچ ،رری یلد و
باالر » را مورد تأيید صرار دادهاند.
براساس نرريۀ زايونک و بتدورا بدست آمد ره مدرف مواد توسط دوساان و
اعضای خانواده در ن رش فرد به مواد تأایر دذاراه و ن رش وی را به مواد اعایادآور
مثبت م رتتد ره اين ناايج با ناايج تحقیق فاطمه دواری و امکارانش ره مطرح نموده
بودند مدرف مواد توسط يک

از والدين و اصدام به خريد سی ار برای والدين و

امچتین مدرف سی ار توسط دوساان در رکلدا
سی ار مؤار اساتد ،امخوان دارد.

به نوع ن رش دانهجويان به
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امچتین براساس تئوری اوتیتگ و بوويو بدست آمد ره دروه دوساان و
راخص اای در نرر درفاه رده برای ستجش آن بیهار از دروه خانواده و راخصاای
آن در رکلدا به نوع ن رش جوانان به مواد تأایر م دذارند و ناايج تحلیل ردرسیون
دويای اين است ره دروه دوساان در سوءمدرف مواد توسط جوانان بیهار از دروه
خانواده تأایر دارند.
از سوی دي ر براساس تئوری ررچ ،رری یلد و باالر

بدست آمد ره اریه

توانمتدی خانواده باالتر بارد يهت روابط بین فردی در خانواده نمیم تر و والدين
تحدی ن باالتری داراه بارتد ،ن رش فرد به مواد اعایادآور مت تر م دردد ،ره اين
يافاه با ناايج تحقیق امیراحمدی و امکارانش ره مطرح ررده بودند مؤل هاای
تحدی ن والدين و روابط خانوادد

در ن رش دانشآموزان به مواد نقش دارند،

امخوان دارد .در نهايت ،در تبیین تئوری جسر در ناايج اين تحقیق بدست آمد ره
وابسا

فرد به دوساان تأایری بر نوع ن رش جوانان به مواد اعایادآور ندارد.
امچتین براساس تئوری فیشباين و آجزين بدست آمد ره اریه خانواده و

دوساان برخورد رديد و سخا با مواد داراه بارتد ن رش جوانان به مواد اعایادآور نیز
مت تر م دردد ،اين يافاهاا با ناايج تحقیق اربرن و امکارانش ره در تحقیقان
پیهین مطرح رد و نقش مادر و ن رش وی به سی ار ،آداا

و ن ران

مادر از

پیامداای مدرف مواد ،پیام رسان ضد مدرف بودن مادر را در رکلدیری ن رش
نوجوانان به سی ار مؤار م دانتد ،امخوان دارد.
در مجموع و براساس يافاهاای پژواش م توان مطرح نمود ره متاب اجاماع
پذيری خانواد ه ،دوساان ،رسانه ،مدرسه) نوع ن رش جوانان به مواد را رکل م داتد
ره ادر اين متاب رارررد متاسب خود را اي ا رتتد ،جوانان ن رش مت

به مواد

خوااتد دارت و در میر ايتدورن ن رشران به مواد مثبت م دردد و اين ماأار از
دروه امساالن م بارد ره در نورن رارررد نامتاسب متاب اجاماعپذيری ،جوانان به
دروه امساالن مدرفرتتدع مواد درايش پیدا م رتتد و امواره اين ماغیر نزديکارين
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عامل به مدرف مواد توسط جوانان است و رابطه با دوساان مدرفرتتدع مواد،
صویترين رابطه میان ماغیراای تأایردذار بر رکلدا به ن رش مثبت جوانان به مواد
است.

پیشنهادات
با توجه به يافاهاای تحقیق و تجربیان محقق در فرآيتد پژواش ،به ارائه پیهتهادات در
سطوح میان و خرد م پردازيا:
در سطح میانی
 -1نرارن و مراصبت پدر و مادر در مورد دوساان فرزند خود يک ضرورن است و
با آموزش به خانوادهاا در جهت تقويت رابطه بین اين دو متب اجاماعپذيری جوانان،
م توان از درايش و پیوند ارتباط فرزندان با امساالن مدرف رتتده مواد جلودیری
نمود.
 -2با آموزش به خانوادها ا و والدين ،درک و آداا و دانش و اط عان آنان را
در ارتباط با مواد اعایادآور ررد دایا تا به عتوان يک متبع اط ععات صعوی بعرای
جوانان در ارائه آموزش به آنان و نحبت در ارتباط با مواد و ععوارض و خطعران
آن ،در رکل دا به نوع ن رش فرزندانهان به مواد اعایعادآور نقعش فهعایتعری را
داراه بارتد.
در سطح خرد
 - 1در مدارس به آموزش دانش آموزان در ارتباط با دارواا امچعون :آمعوزش
آداا از خود ،مهارن اای بین فعردی و در مقابلعه بعا فهعاراای درواع مهعارن
تدمیا دیری ،رتاخت و آداا از دارواا و مهارن اای اماتاع و تواناي نعه د عان،
تقويت و پرورش مهارن اای اجاماع و عزن ن و و توجه به برنامهاعای اوصعان
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فرامت پرداخت تا با ررد تواناي اای آنان ،از درايش به مدعرف معواد جلعودیری
نمود.
در نهايت م توان مطرح نمود ره برای در نرر درفان برنامهاای پیه یری معذرور
در سطوح میان و خرد يا در ار ال وی پیه یری متاسب دي ری در یتعین سعطوح ،
الزم است ره به  2نکاه توجه دردد:
ال ع ) برنامععهاععای پیه ع یری بايععد بععه دونععهای تترععیا دردنععد رععه س ع ما و
توانمتدیاای جوانان ،خانوادهاا و دوساان را ارتقاء داتد.
ب) برنامهاای پیه یری به مترور رااش اتجاراای انحراف و امچتعین تقويعت
اتجاراای سالا و مثبت اجاماع بايد از طريق تقويت پیونداا و ح ع روابعط ماقابعل
جوانان ،دوساان و خانوادهاا ،آاار پیه یرانه خود را اعمای نمايتد.

منابع
الف) کتابها

 آصابخه  ،حبیب ،)1388 .اعتیاد و آسیب شناسی خانواده رویکرد مددکاریاجتماعی به مسایل و آسیبهای جامعهای ،تهران :اناهاران دانه اه علوم بهزيسا
و توانبخه .

 دوچ مرتون ،رراوس روبرن ،)1374 .نظریدههدا در روانشناسدی اجتمداعی ،ترجمعه:مرتض راب  ،تهران :اناهاران دانه اه تهران.

 رورب و آن ماری ،بورونیون اُديل ،)1370 .روانشناسی اجتماعی مقدمهای بر نظریهها،آیینها در روانشناسی اجتماعی ،ترجمه سید محمد داددران ،تهران :نهر مرواريد.

 رفی پور ،فرامرز ،)1372 .سنجش گرایش روسدتاییان نسدیت بده جهداد سدازندگی،تهران:مررز تحقیقان و بررس مسائل روسااي .

 ریخاوندی ،داور ،)1384 .جامعه شناسی انحرافات و مسایل جامعتی ایران ،تهران:نهر صطره.
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 فرانزوی ،اسا ن ،)1381 .روانشناسی اجتماعی ،مارجمان :مهرداد فیروز بخت ،متدورصتادان ،تهران:موسسه خدمان فرات

رسا.

 رريم  ،يوس  ،)1385 .روانشناسی اجتماعی نظریه و مفاهیم و کاربردها ،تهران:اناهاران ارسباران.

 -رريم  ،يوس  ،)1388 .نگرش و تغییر نگرش ،تهران :موسسه نهر ويرايش.

 نادری رهرام ،بیتازاده محمد ،ن اتیان سعهید ،پیونعدی علع انعغر ،)1387 .درسدنامهجامع درمان اعتیاد وابستگی به انواع مواد و درمانهای دارویی و غیردارویی آنهدا،
تهران :سازمان نرام پزرک جمهوری اس م ايران.
ب) مدقاتت

 امیر احمدی رحمت اهلل ،مهامدی اادی ،فکر آزاد حسین ،)1384 .ن رش دانشآموزان مقط

دبیرساان نسبت به مواد مخدر و اعایاد ،فصلنامه مددکاری

اجتماعی ،تهران :دانه اه علوم بهزيسا و توانبخه  ،دوره پتجا ،رماره .4
 جزايری علیرضا ،رفیه حسین ،نرری محمدعل  ،)1381 .ن رش دانش آموزانمقط رااتماي رهر تهران درباره اعایاد ،فصلنامه رفاه اجتماعی ،تهران :دانه اه
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