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تاریخ دریافت1361/06/20 :
تاریخ پذیرش1361/11/11 :

چكیده
این پژوهش با هدف شناخت بررسی نگرش گروههای جمعیتی شهر پردیس درباره اعتیاد به مواد مخدر
و علل گسترش آن تهیه شده است .روش پژوهش مذکور از نظر بهصورت توصیفی -پیمایشی ،از نظر
هدف کاربردی و از نظر اجرا به صورت اسنادی -میدانی است و ابزار محقق ساخته آن دارای پایایی
 0/61مورد تأیید قرار گرفته است .جامعه آماری مورد مطالعه در این تحقیق را شهروندان پردیس
تشکیل میدادند که بالغ بر  360نفر از آنها بهعنوان نمونه انتخاب شدند و پس از جمعآوری و تحلیل
دادهها با استفاده از آمار پیرسون نتایج حاکی از این بود که عوامل سختگیریهای خانواده ،اختالفات
خانوادگی ،معاشرین نامطلوب ،مهاجرت و بیتوجهی خانواده از عواملی بودند که به باور شهروندان
پردیسی در گرایش افراد به اعتیاد مؤثر هستند.
کلید واژهها
اعتیاد ،مواد مخدر ،عوامل خانوادگی ،عوامل اجتماعی.

 -1کارشناس ارشد علوم اجتماعی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن
- 2کارشناس ارشد اطالعات ،دانشگاه علوم انتظامی
 -3کارشناس ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمان
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مقدمه
آسیبهای اجتماعی«نوعی بیسازمانی اجتماعی است که به شکل مستمر و فزایندهای
ارزشهای محوری جامعه را مورد چالش قرار میدهد که در بستر اجتماعی متأثر از
اختالل کارکردی در نظم اجتماعی و نابرابری در ابعاد فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی و
اقتصادی است» .هر آسیب اجتماعی را میتوان بهعنوان یک مسئله اجتماعی تلقی کرد
که حکایت از نوعی بیسازمانی اجتماعی در عرصه ارزشی و هنجاری جامعه دارد که
بیسازمانی اجتماعی و عدم مدیریت مناسب ،به پیچیدگی ،گستردگی و شدت آن
میافزاید؛ بنابراین آسیب اجتماعی یک پدیده اجتماعی است ،چرا که زاییده جامعه و
اجتماع است .از طرفی ،آسیب اجتماعی پدیدهای نسبی است؛ زیرا به دلیل ویژگیهای
فرهنگی و متمایز و منحصر به فرد هر جامعه و تغییرات اجتماعی که یک جامعه در
طول زمان شاهد آن است ،از یک جامعه به جامعه دیگر و از زمانی به زمان دیگر تفاوت
میکند(کاوه .)31 :1361 ،یکی از این آسیبهای اجتماعی اعتیاد است؛ اعتیاد به مواد
مخدر ،امروزه یکی از معضالت اساسی زندگی بشری بهشمار میرود .نزدیک به یک قرن
است که جوامع بشری در سطحی گسترده مصمم به چارهاندیشی اساسی در مورد این
معضل هستند و به سبب خطر ابتال به بیماریهایی همچون ایدز و هپاتیت از طریق
تزریق وریدی ،همچنین به خاطر نگرانیهای دیرپا در خصوص اثرات زیانبار دارویی،
اجتماعی ،قانونی و بهداشتی ناشی از سوء مصرف مواد ،ما اکنون شاهد فوریتی تازه برای
گسترش هرچه بیشتر و بهتر راهبردهای پیشگیری کارآمد هستیم (آسایش،
جهانگیر .) 33 :1361،سازمان بهداشت جهانی ،اعتیاد را مسمومیت حاد یا مزمنی
عنوان کرده است که شخص و اجتماع را مورد تهدید قرار میدهد .البته این سازمان ،در
سال  1691واژه «وابستگی دارویی» را بهجای «اعتیاد» توصیه و اعالم کرد که مهمترین
ویژگی وابستگی به مواد ،مجموعهای از نشانههای جسمی ،رفتاری و روانشناختی است
که داللت بر آن دارد که شخص با وجود داشتن مشکالت قابل توجه در رابطه با مصرف
مواد ،به مصرف آن ادامه میدهد و برای رفع این نیاز ،به انجام رفتارهای پرخطری
ناگزیر میشود که زندگی اجتماعی و فردی وی را دچار اختالل میکند (ابوالفتحی،
 .)1 :1332اعتیاد یک ناهنجاری مغزی است که در اثر تحریک مواد شیمیایی بهوجود
میآید و منجر به تغییر رفتار میشود و مردم به این دلیل ساده به دارو اعتیاد پیدا
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میکنند که «داروها مغز آنها را تغییر میدهند» .البته اگرچه کارکرد هر نوع دارویی بر
مغز متفاوت است ،اما مواد اعتیادآور مهم در یک مکانیسم شریک هستند .آنها «هسته
اکومبنس» را که مرکز پاداش در مغز است فعال میکنند؛ بنابراین میتوان گفت که
اعتیاد بهطور قطع یک بیماری مغزی است .با توجه به این واقعیت که اعتیاد در نهایت
نتیجه تغییرات بنیادی در کارکرد مغز است ،بنابراین برای معالجه و مداوای بیمار،
اقدامات باید در جهت دگرگون ساختن تغییرات ایجاد شده در مغز باشد .این درمان نیز
یا باید از طریق تجویز دارو یا از طریق تغییر در رفتار فرد معتاد صورت گیرد .از آنجا
که درمان و مداوای رفتاری معموال کارکرد مغز را در جهت ناهنجاریهای روانی و
زیستی تازهای سوق میدهد ،بنابراین در راستای رهایی از ناهنجاریهای زیستی،
زمینههای تازهای برای درمان و مداوای مؤثرتر بهویژه برای درمان و مداوای دارویی ضد
اعتیاد فراهم میشود(دفتر پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر .)106 :1331 ،بیشک
نقش خانواده بهعنوان واحد اصلی و عنصر تأثیرگذار بر روابط ،رفتارها و خصوصیات ذاتی
و اکتسابی اعضا ،واضح و غیرقابل تردید است .تأثیرگذاری و تأثیرپذیری افراد این نهاد
کوچک اجتماعی از یکدیگر ،باعث شده خانواده همواره عنصر اصلی مطالعات و
پژوهشهای اجتماعی قرار گیرد و تأثیر آن بر موفقیتها یا آسیبهای فردی و اجتماعی
در موضوعات مختلف سنجیده شود .خانواده سالم بستر مناسبی برای رشد و شکوفایی و
بالندگی اعضای خود فراهم میکند و در حفظ و ارتقای سالمت جسمی و روانی آنها
تأثیر فراوان و غیرقابل انکاری دارد .در مقابل ،خانواده ناسالم زمینه را برای ایجاد
اختالف در ابعاد جسمی ،روانی و اجتماعی فراهم کرده و افراد را به سمت بزهکاری سوق
میدهد .از این منظر که مردم چه نوع نگرشی نسبت به معتادان دارند نیز باید گفت که
نگرش بیشتر مردم نسبت به افراد معتاد در بهترین شرایط این است که اظهار میدارند:
«معتادان زاده موقعیت اجتماعی خود هستند»؛ اما بهطور کلی ،افکار عمومی و عامه
مردم توجیه میکنند که افراد معتاد آدمهای ناباب و ضعیفالنفسی هستند که تمایلی به
رعایت اصول اخالقی نداشته ،رفتار و کردار خود را کنترل نمیکنند و موقعیت خود را
درک نمیکنند .عدهای دیگر نیز اعتقاد دارند که اعتیاد یک بیماری مزمن است که فرد
معتاد ،از روی اجبار ،برای مصرف مستمر خود در جستوجوی مواد است .تفاوت بین دو
نگرش اخیر ،یعنی نگرشی که فرد معتاد را آدم ناباب ،بد و پست میداند و نگرشی که
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اعتیاد را یک بیماری مزمن میبیند بسیار زیاد است .پیامدهای نگرش اول با یک مثال
روشن خواهد شد؛ یعنی آنها باور دارند که افراد معتاد حتی برای پیگیری درمان و
مداوای خود زیاد پیگیر نیستند .چنین برچسبی نهتنها پیامدهای ارزشی و اخالقی
ویژهای را به همراه دارد ،بلکه بر تمام تصمیمات مربوط به اعتیاد ،مواد مخدر و معتادان
نیز اثر میگذارد .در صورتی که هیچ کدام با واقعیتهای بهدست آمده از تحقیقات و
تجربههای بالینی مطابقت ندارد (دفتر پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر:1331 ،
 )101با توجه به این مسائل پژوهشگر در پی انجام این تحقیق برآمده و به دنبال پاسخ
برای سؤالهای زیر است.
سؤالهای پژوهش
سؤال اصلی

آیا بین عوامل اجتماعی  -خانوادگی و محیطی و اعتیاد افراد به مواد مخدر رابطه
وجود دارد؟
سؤالهای فرعی

آیا بین اختالفات خانوادگی و اعتیاد افراد به مواد مخدر رابطه وجود دارد؟
آیا بین مهاجرت و اعتیاد افراد به مواد مخدر رابطه وجود دارد؟
آیا بین معاشرین نامطلوب و اعتیاد افراد به مواد مخدر رابطه وجود دارد؟
اهمیت و ضرورت
مسئله اعتیاد و آسیبها و انحرافات ناشی از آن همواره در خانوادهها و جامعه بشری
وجود داشته و دارد .شناخت عوامل روی آوردن به اعتیاد همیشه موضوع نو و جدیدی
بوده است و عوامل گرایش به اعتیاد را میتوان در ابعاد مختلف مورد توجه قرار داد.
تاکنون جامعهشناسان و روانشناسان و بهطورکلی محققان و متخصصان در زمینه اعتیاد
به مواد مخدر عوامل مختلفی را به فاکتورهای گرایش به اعتیاد اضافه کردهاند(رضایی
پورکتابی .)3 :1336 ،دخانیات بهعنوان یک عامل خطر در بروز بسیاری از مشکالت
جسمانی و روانی شناخته شده است .امروزه حدود یک پنجم جمعیت جهان ساالنه بیش

بررسی نگرش گروههای جمعیتی شهر پردیس درباره اعتیاد به مواد مخدر و علل گسترش آن

07

از  9تریلیون نخ سیگار مصرف میکنند و تخمین زده میشود تا در سال  2021این
میزان به  6تریلیون نخ برسد .ساالنه بیش از  1میلیون مرگ ناشی از مصرف دخانیات
در جهان اتفاق میافتد که گفته میشود در صورت ادامه این روند و عدم انجام اقدامات
کنترلی بیش از یک میلیارد نفر جان خود را در قرن بیست و یکم از دست خواهند داد
(شریفی ،سیگاری .)20 :1363 ،بهیقین باید اعتیاد به مواد مخدر را بهعنوان یکی از
عوامل مهم تهدید سالمت جامعه مورد توجه قرار داد که همگان نیز به آن اذعان دارند.
اکنون مجامع علمی ،روانشناسان ،جامعهشناسان و سایر اقشار جامعه ارتباط مخرب
اعتیاد با سالمت و بهداشت روان را تأیید کرده و آن را آسیبی چند وجهی و تأثیرگذار بر
بنیانهای فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی ،تولیدی ،آموزشی و تحصیلی و نیز نظام
خانوادگی مورد تأکید قرار میدهند .همچنین این پدیده ویرانگر را تهدیدی جدی علیه
امنیت شخصی و اجتماعی تلقی کرده و کنترل آن را در پیشگیری از بروز سایر
آسیبهای اجتماعی ضروری میدانند (هاشمی )100 :1333 ،آمار رو به افزایش مصرف
مواد مخدر در دنیا به حدی رسیده است که یکی از سمشناسان معروف دنیا به نام
لودوینگ میگوید« :اگر غذا را مستثنی کنیم ،هیچ مادهای در روی زمین نیست که به
اندازه مواد مخدر این چنین آسان وارد زندگی ملتها شده باشد» (ضیغمی:1331 ،
 .)19اعتیاد به مواد مخدر همه ساله دهها هزار قربانی از مردم جهان میگیرد ،صدها
میلیارد دالر هزینه بر آنها تحمیل میکند و خسارات عظیم و غیرقابل اندازهگیری به
افراد ،خانوادهها و کل جامعه جهانی وارد میآورد .در ایران به علت قرار گرفتن بر سر راه
ترانزیت مواد از افغانستان به سایرکشورهای دنیا و سایر علل مربوط ،سهم نابرابری از
خسارت مواد مخدر به مردم میرسد .سالیانه میلیاردها تومان هزینه مبارزه با
قاچاقچیان ،خرده فروشان داخلی و همچنین مداوای معتادان و حمایت از خانوادههای
درگیر با مواد مخدر میشود (صدیق سروستانی .)113 :1360 ،در خصوص اینکه چه
افرادی و با چه ویژگیهایی بیشتر در معرض خطر اعتیاد هستند ،باید گفت
پژوهشهایی که تاکنون در مورد اعتیاد انجام شده است ،مشخصات فردی ،اجتماعی و
روانی ویژهای را برای افراد معتاد شناخته و مطرح کردهاند .طبیعی است که اعتیاد برای
هر جامعهای توأم با خساراتی است که جنبههای اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی
و انسانی را در بر میگیرد .در این میان ،عدهای از روانشناسان «من و فرامن ضعیف»،

07

فصلنامه علمی  -تخصصی دانش انتظامی شرق استان تهران (سال سوم ،شماره دوازدهم ،زمستان )5931

«همانندسازی غلط»« ،دید غیر منطقی و دور از واقعیت» و «عدم اعتقاد به اصول و
موازین اجتماعی» را از جمله ویژگیهای معتادان میدانند .در مورد انواع
مصرفکنندگان مواد مخدر هم ،تبس ،اسنو و زاپرت ( )2002مصرفکنندگان را به چهار
گروه تقسیم کردهاند که عبارتند از آنهایی که گاهی مصرف میکنند؛ کسانی که تازه
شروع کردهاند؛ افرادی که مدت طوالنی مصرف دارند؛ اشخاصی که به دفعات و مقدار
زیاد مواد مصرف میکنند (مددی و نوغانی .)16-10 :1331 ،با توجه به مسائل مطرح
شده در پژوهش ،تحقیق درباره موضوع اعتیاد بسیار مهم است؛ زیرا پیامدهای گوناگون
آن باعث نابودی خانوادهها و در نتیجه جامعه میباشد؛ بنابراین انجام تحقیق در این
زمینه ضروری به نظر میرسد.
اهداف پژوهش
هدف اصلی

شناخت نقش عوامل اجتماعی  -خانوادگی و محیطی بر اعتیاد افراد به مواد مخدر.
اهداف فرعی

شناخت تأثیر اختالفات خانوادگی بر اعتیاد افراد به مواد مخدر .
شناخت تأثیر مهاجرت بر اعتیاد افراد به مواد مخدر.
شناخت تأثیر معاشرین نامطلوب بر اعتیاد افراد به مواد مخدر.
پیشینه پژوهش
 درک ( )2006دریافت که  31درصد از سوء مصرفکنندگان الکل و  13درصد از
مبتالیان به سوء مصرف مواد حداقل یک بیمارى جدى روانى دارند.
 فالک و همکاران (  )2001در یک پژوهش میزان شیوع مصرف مواد محرک و کراک در
بین جوانان و نوجوانان آمریکایی را به ترتیب  9/36و  9/13درصد گزارش کرده است.
 ویزلی و همکارانش ( )1661در تحقیقات خود دریافتند که از  21نمونه مورد
مصاحبه ،تعداد  11نفر دارای خانوادهای با سابقه سوء مصرف مواد مخدر بودند.
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 ساعی ارسی و عسگری ( )1361در پژوهشی با عنوان «تبیین جامعهشناختی علل و
عوامل مؤثر بر اعتیاد در شهر زنجان» بیان کردند که هدف کلی این مقاله تبیین
جامعهشناسی علل و عوامل مؤثر بر اعتیاد در شهر زنجان بوده است .نوع مطالعه،
توصیفی و علی (پس از وقوع) بود و از روش پیماش 1استفاده شد .برای مطالعه
اکتشافی و واکاوی ادبیات پژوهش از روش بررسی اسناد و مدارک 2بهره گرفته شده
است .دادههای پژوهش به وسیله پرسشنامه محقق ساخته گردآوری شد.
پرسشنامه پس از طراحی مقدماتی ،پیش آزمون شده و پس از اعتباریابی و محاسبه
روایی و اصالح ،نهایی شده و گردآوری شد .پرسشنامه در مراکز بازپروری سازمان
بهزیستی شهر زنجان تکمیل شد .پاسخگویان معتادان حاضر در این مراکز بودند.
جامعه آماری تعداد کل معتادان شهرستان زنجان ( )N =3130نفر در سال 1361
بودند .فرضیه اول نشان داد که بین معاشرت با دوستان ناباب و گرایش به اعتیاد
رابطه معنیداری وجود دارد .فرضیه دوم پس از تأیید نشانگر این است که بین
لذتجویی و گرایش به اعتیاد رابطه معنیداری وجود دارد .فرضیه سوم تأیید کرد
که بین فقر اقتصادی خانواده و گرایش به اعتیاد رابطه معنیداری وجود دارد.
همچنین در فرضیه چهارم پژوهش ،رابطه فقر فرهنگی و گرایش به اعتیاد تأیید شد.
فرضیه پنجم نشانگر آن است که بین رفاه مادی در خانواده و گرایش به اعتیاد رابطه
معنیداری وجود دارد .فرضیه ششم بین ساختار خانوادگی نامناسبتر و گرایش به
اعتیاد رابطه معنیداری را تأیید کرد .فرضیه هفتم رابطه بین بیکاری و گرایش به
اعتیاد را تأیید نکرد و سرانجام فرضیه هشتم بین دردگریزی و گرایش به اعتیاد
رابطه معنیدار را تأیید کرد.
 اسکندری ( ،)1336پژوهشی با عنوان «بررسی عوامل مؤثر بر گرایش جوانان به سوء
مصرف مواد مخدر صنعتی» انجام داد که پژوهش حاضر از نوع مطالعات توصیفی است
و با استفاده از تکنیک دلفی و روش پیمایش به انجام رسیده است .هدف اصلی این
پژوهش شناخت عوامل مؤثر بر گرایش جوانان به مواد مخدر صنعتی است .بدین
منظور با استفاده از نظریههای مطرح شده در حوزه اعتیاد همچون نظریه آنومی
1- Survey Method
2 -Documentary Method
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دورکیم و مرتون ،نظریه برچسبزنی لمرت ،نظریه کنترل شاد ( CAPاستیون گلد) و
نظریه معاشرت افتراقی (ساترلند) به طرح چهارچوب نظری پژوهش پرداخته شده
است .سپس با استفاده از تکنیک دلفی به بررسی نظریههای نخبگان در این حوزه
پرداخته و عوامل مؤثر بر گرایش جوانان به مواد مخدر صنعتی شناسایی شدند .در
مرحله بعد با استفاده از روش پیمایش و ابزار پرسشنامه پژوهشگرساخته شده ،به
بررسی نظرات جوانان معتاد به این مواد پرداخته شده است .بدین منظور تعداد  10نفر
از جوانان معتاد به مواد مخدر صنعتی که واجد شرایط شرکت در این پژوهش بودند،
بهعنوان نمونه انتخاب شدند که در نهایت  31نفر از آنان حاضر به همکاری شدند.
 حاجلی ،زکریایی ،حجتی کرمانی ( ،)1336در پژوهش «نگرش مردم به سوء مصرف
مواد مخدر در کشور» اظهار داشتند که طرح ملی نگرش ایرانیان به مصرف مواد
مخدر ،بهعنوان اولین طرح جامع ملی در  30سال گذشته در  21استان کشور در سال
 1333-1در مرکز تحقیقات آموزش و فناوری اطالعات دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد
مخدر اجرا شده است .روش تحقیق پیمایشی و دادهها از طریق پرسشنامه استاندارد
بهدست آمده است .جامعه نمونه آماری  11000نفر از مردم در  21استان کشور
بودهاند .نتایج نشان میدهد که باورهای مذهبی و خانواده و انسجام آن مهمترین
عوامل در نگرش منفی به مصرف مواد مخدر هستند .جوانان نگرشی مدارا جویانهتری
نسبت به مصرف مواد مخدر دارند .دادهها نشان میدهند مردم هیچ امیدی به اینکه
دولت این معضل را حل کند ،ندارند .به همین علت حس مسئولیتپذیری بر خالف
اخالق عمومی ایرانیان در این حوزه زیاد است ،مهمترین نقشی که مردم برای اقدامات
دولتی قائل هستند ایجاد فضاهای فراغتی ،ایجاد اشتغال ،اجرای برنامههای فرهنگی و
اجتماعی و ایجاد مراکز درمان و کاهش آسیب است.
ادبیات پژوهش
اعتیاد چیست و معتاد کیست؟

اعتیاد مقولهای بحث برانگیز است .تعریف اعتیاد و نگرش به آن ،در طی زمان،
تغییرات شگرفی داشته است .این عقاید بر پایه باورهای شخصی ،تجربههایی از دوستان
و خانواده ،یا مشاهده زندگی مشقتبار بعضی ورزشکاران ،موسیقیدانها ،یا
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هنرپیشههای مشهور ایجاد شدهاند .به رغم پیشرفتهای چشمگیر اخیر در پژوهش و
شناختن اعتیاد ،هنوز هم در اینکه اعتیاد دقیقا چیست ،جای بحث باقی مانده است.
دانشمندان و پژوهشگران در معیارهای قضاوت درباره اعتیاد اختالف نظر دارند و در
مورد بهترین شیوه مبارزه با اعتیاد و درمان آن نیز دارای دیدگاههای متفاوتی هستند.
آنان حتی درباره اینکه کدام مواد یا فعالیتها به لحاظ تکنیکی اعتیادآور محسوب
میشوند ،اختالف نظر دارند ( پاپا .)10 :1331 ،اعتیاد را عادت کردن ،خوگرفتن و خود
را وقف عادتی نکوهیده کردن معنی کردهاند .به عبارت دیگر ابتالی اسارتآمیز به ماده
مخدر که از نظر جسمی یا اجتماعی زیان آور شود ،اعتیاد نام دارد .اصطالح اعتیاد به
سهولت قابل تعریف نیست؛ اما عواقب آن به صورتهای مختلف نظیر کم شدن تحمل و
وابستگی بدنی هویدا میشود ( ابهری .)61 :1360،در طب جدید بهجای کلمه اعتیاد،
وابستگی به دارو بهکار میرود که دارای همان مفهوم ولی دقیقتر و صحیحتر است.
مفهوم این کلمه آن است که انسان بر اثر کاربرد نوعی ماده شیمیایی از نظر جسمی و
روانی به آن وابستگی پیدا میکند ،بهطوری که بر اثر دستیابی و مصرف دارو ،احساس
آرامش و لذت به او دست میدهد؛ درحالی که با نرسیدن دارو به خماری و دردهای
جسمانی و احساس ناراحتی و عدم امنیت دچار میشود .تعریف کامل از اعتیاد به مواد
مخدر که مورد قبول جهانیان است ،در سال  1610توسط کمیته متخصصان تشخیص
مواد اعتیاد آور (وابسته به سازمان کمیسون بهداشت جهانی) ،ارائه شده؛ در این تعریف،
اعتیاد به مواد مخدر ،مسمومیت حاد یا مزمنی است که به حال شخص و اجتماع
مضراست و زائیده مصرف دارویی طبیعی یا صنعتی بهشمار میرود و خصوصیات این
حالت عبارتند از -1:تمنا و نیاز به ادامه استعمال دارو و بهدست آوردن آن به هر طریق
ممکن -2 ،عالقه شدید با گرایش به ازدیاد میزان مصرف دارو که به فزونطلبی مشهود
است -3 ،وابستگی روانی یا جسمی به آثار داروهای اعتیادآور ،بهگونهای که وقتی دارو
به معتاد نرسد ،اثرات روانی وجسمی دروی ظاهر شود (ابهری .)61 :1360 ،معتاد به
کسی گفته میشود که در نتیجه استعمال متمادی دارو ،در بدن وی حالت مقاومت
اکتسابی ایجاد شده است ،به شیوهای که استعمال مکرر آن موجب کاسته شدن تدریجی
اثرات آن میشود؛ از این رو پس از مدتی شخص مقادیر بیشتری از دارو را میتواند
بدون بروز ناراحتی تحمل کند و در صورتی که دارو به بدن وی نرسد ،اختالالت روانی و
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فیزیکی موسوم به «سندروم محرومیت(عوارض و تظاهرات جسمانی و روانی در موقع
نرسیدن مواد مخدر به بدن)» در او ایجاد میشود (ستوده )133 :1339 ،با اینکه
تقریبا همه ،در این باره که بیوشیمی بدن ،در اعتیاد نقشی کلیدی ایفا میکند ،اتفاق
نظر دارند ،کارشناسان با توجه به میزان اهمیتی که به شرایط زیستی بدن میدهند به
دو گروه تقسیم میشوند؛ گروه نخست معتقد است که اعتیاد را میتوان بیشتر نوعی
بیماری زیستشناختی دانست .در حالی که گروه دوم اعتقاد دارد که اعتیاد عمدتا یک
مشکل رفتاری آموختنی است
چهار چوب نظری پژوهش
از آنجایی که اعتیاد یکی از معضالت اساسی جامعه ما میباشد ،بنابراین در این قسمت
به نظریهها و دیدگاههایی که در زمینه این بحران بیان شده است پرداختهایم .نظریات
مختلف در مورد علل سوء مصرف مواد مخدر که طبق نظریههای زیستشناختی ،علل
سوءمصرف مواد مخدر در برخی عوامل زیستشناختی ارثی و نقش وراثت در گرایش
افراد به سوء مصرف مواد نهفته است تحقیقات نشان دادهاند که آستانه تحمل مادرزادی
باالتری برای مواد مخدر در برخی افراد وجود دارند یا اختالالت متابولیک موجود در
بعضی افراد ،اشتیاق بیشتری درآنها برای مواد مخدر ایجاد میکند .نظریههای
روانشناختی مربوط به سوء مصرف مواد مخدر بر گرایش بیشتر برخی انواع شخصیتی
به مواد مخدر تأکید دارند .بر طبق این نظریهها ،احتمال مصرف مواد مخدر در افرادی
که عزت نفس پایین دارند یا بیشتر مضطرب میشوند ،به منظور آرامش یافتن ،اعتماد
به نفس پیدا کردن و رهایی از تنش همیشه بیشتر است .افرادی که شخصیتهای
وابسته دارند نیز با احتمال بیشتری به مواد مخدر آلوده میشوند .نظریههای
جامعهشناختی مانند رویکرد ساختی-کارکردی که کارکردگرایان مدعی هستند که سوء
مصرف مواد مخدر واکنشی به تضعیف هنجارهای اجتماعی است؛ ازنظر کارکردگرایان
هرچه جامعه پیچیدهتر شود و تحوالت اجتماعی با سرعت بیشتری روی دهند ،هنجارها
و ارزشهای اجتماعی مبهمتر شده ،به وضعیت اتوماتیک (بی هنجاری) خواهند انجامید.
آنومی در مقیاس جامعه میتواند به فشارهای اجتماعی و ناهمسازیهای هنجاری ختم
شود و موجبات سوء مصرف مواد مخدر را فراهم کند .طبق رویکرد کارکردی-ساختی،
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سوء مصرف مواد مخدر واکنشی است به نبود پیوند بین فرد و جامعه و تضعیف شدن
وفاق جمعی در مورد هنجارهای مقبول اجتماعی .رویکرد ساختی  -کارکردی به
کارکردهای منفی پنهان سوء مصرف مواد مخدر نیز اشاره دارد .از این منظر ،مبارزه با
مواد مخدر که عمدتا برکاهش عرضه (از طریق بستن مرزها) و دستگیر کردن
فروشندگان مواد تأکید دارد ناخواسته قیمت مواد و نرخ جرایمی مانند سرقت را افزایش
میدهد (صدیق سروستانی .)210-211 :1360 ،رویکرد تضاد بر اهمیت تفاوت قدرت
سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی گروههای ذینفع اجتماعی و چگونگی تأثیر ان بر رفتارها
و ارزشهای مربوط به سوء مصرف مواد مخدر تأکید میکند .از این منظر ،سوء مصرف
مواد مخدر واکنشی است به نابرابری موجود در نظام سرمایه داری(صدیق سروستانی،
 )211 :1360درکنش متقابل نمادین بر اهمیت تعریف و برچسب زنی و معانی منتسب
به مصرف مواد تأکید میکند .اگر تجربه نخستین مصرف مواد خوب تلقی و تعریف شود،
مصرف مواد تکرار خواهد شد و فرد ممکن است به تدریج برچسب معتاد بخورد.
نخستین سنگ بنای نظریه کنترل این فرض است که وقوع جرم نتیجه عدم توازن میان
محرکهای فعالیت تبهکارانه و کنترل اجتماعی یا فیزیکی بازدارنده آن است .این
نظریه به انگیزههای افراد برای ارتکاب جرم چندان عالقه و توجهی ندارد .در عوض
فرض بر این است که مردم بهصورت عقالنی عمل میکنند و اگر فرصت مساعدی دست
میداد همه مرتکب اعمال کجروانه میشدند .هیرشی به بررسی احتمال وقوع رفتارهای
کجروانه در میان قشر جوان پرداخته و با تکیه بر الگوی یاد شده یادآور میشود که
جوانان در سطوح متعددی با جامعه پیوند میخورند و هنجارها و مقررات اجتماعی را
رعایت میکنند .او تفاوت جوانان را در موارد زیر خالصه میکند؛ در میزان تأثیرپذیری
آنها از دیگران ،پاداشی که به ازای رفتار مناسب و متعارف خویش دریافت میکنند،
میزان متعهد ماندن و باور داشتن هنجارهای حاکم بر جامعه ( تقوی.)11 -19 :1331 ،
طبق نظریه آنومى (بىهنجارى) دورکیم و نظریه فشار ساختارى ،بىهنجاری به
وضعیت آشفتهاى در جامعه گفته مىشود که هنجارها از بین رفته ،یا در تضاد قرار
گرفته باشند .جامعهاى که در آن بهطور گسترده بىهنجارى وجود داشته باشد ،در خطر
تالشى قرار مىگیرد؛ زیرا اعضای آن جامعه براى نیل به مقاصد مشترک خطوط
راهنمایى در اختیار ندارند و اغلب مواقع احساس نگرانى و بىجهتى مىکنند (دوب
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 .)112 :1633دیدگاه محرومیت نسبی و نظریه انتقال فرهنگى بر این نکته تأکید دارند
که رفتار انحرافى از طریق معاشرت با «دوستان ناباب» آموخته مىشود .ادوین ساترلند (
 ) 1636به این امر معتقد بود که رفتار انحرافى از طریق «معاشرت با اغیار» یا «پیوند
افتراقى» یعنى داشتن روابط اجتماعى با انواع خاصى از مردم مانند تبهکاران آموخته
مىشود (ستوده .)116 :1331 ،نظریه یادگیری اجتماعی ،اهمیت یادگیری مشاهدهای
پاداش و تنبیه را مورد تأکید قرار داده و بیان میکند که کودک رفتارهای مربوط به
جنس خود را از طریق مشاهده الگوهای نقش جنسی و تشویق شدن برای رفتارهای
مناسب و تنبیه شدن برای رفتارهای نامناسب نقش جنسی فرا میگیرد (اسدورو،
 .)111 :1331این نظریه از جوانب متفاوت به گونههای متعددی به «تحریکهای
محیطی» که در این دیدگاه «مشوق» نام گرفتهاند اشاره میکند و مدعی است که این
مشوقها میتوانند در افزایش رفتارهای ضد اجتماعی مؤثر باشند .در این نظریه
همچنین یادآوری میشود که تأثیر این مشوقها هنگامی معنادار خواهد بود که محیط،
نوعی زمینه تقویت را برای ارتکاب رفتارهای ضد اجتماعی فراهم ساخته باشد .نمونهای
از این مشوقها ،برخوردارهای آزاردهنده گذشته ،اوهام ،استعمال الکل و مواد مخدر
میباشد (بیات و همکاران.)30 :1331 ،
دیدگاه برچسب زنی :لمرت ( )1611بر این باور بود که فرآیند درگیر شدن فرد در
رفتار بزهکارانه و مجرمانه و تبدیل شدن او به منحرف حرفهای ،از دو مرحله میگذرد؛
در مرحله اول هر کسی ممکن است به عللی برای اولین بار مرتکب رفتار انحرافی شود
که این نوع انحراف برای شخص پیامدهای ناچیزی دارد .لمرت این رفتار را که فرد
مرتکب میشود و برای آن برچسب منحرف دریافت نمیکند «انحراف اولیه» نامید و
ادعا کرد هنگامی که این رفتار انحرافی تداوم مییابد و برچسب منحرف به فرد زده
میشود «انحراف دومین » پدید میآید و عامل رفتار تبدیل به بزهکار یا مجرم حرفهای
میشود .بکر ( )1613نیز در تحلیل رفتار انحرافی به دو عنصر «خود برچسبزنی» و
نتایج حاصل از برچسبهای «اتهام زنندگان» اشاره کرده است (احمدی.)101 :1331 ،
فردی که به علت دزدی زندانی شده است ،پس از رهایی به علت برچسب «دزد» که به
او زده شده است ،نهتنها نمیتواند شغلی بیابد ،بلکه چون فردی منحرف تعریف میشود
و به مانند یک مجرم با وی رفتار میکنند و مقبولیت اجتماعی خود را نیز بهعنوان یک
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شهروند عادی از دست میدهد ،در کنش متقابل اجتماعی با مردم به تدریج تغییر
هویت داده و هویت یک مجرم را کسب میکند (احمدی)1331 ،
مدل نظری پژوهش
اختالفات
خانوادگی

مهاجرت

عوامل اجتماعی
خانوادگی و محیطی
معاشرین
نامطلوب
شكل شماره  :5مدل مفهومی پژوهش

روش پژوهش
در واقع در روششناسی پژوهشگر مسیر پژوهش و اصول روششناختی را که در
پژوهش بهکار برده است ،مشخص مینماید .بنابراین با توجه به ویژگیهای جامعه و
نمونه آماری و شرایط زمان و مکان و امکانات موجود ،نوع روش بهکارگرفته شده در این
پژوهش توصیفی و پیمایشی بوده و محدود به زمان و مکان شده است .در این روش،
نمونهای از افراد جامعه آماری پژوهش برگزیده و انتخاب و با استفاده از ابزار پرسشنامه
و مصاحبه و مشاهده به مطالعه و سنجش آراء و نگرشها و عقاید آنها پرداخته شده
است که با توجه به سؤالهای اساسی پژوهش و بر اساس مطالعات درباره پیشینه آن و
همچنین تجربیات محقق و تبادل نظر با تنی چند از مشاوران و متخصصان در این
زمینه تهیه شده است.
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مصاحبه ساختدار :با توجه به هدفهای پژوهش ،از پرسشنامه بهعنوان ابزار
گردآوری دادهها استفاده شده است؛ اما چون پرسشنامه استانداردی در این زمینه
وجود نداشت ،از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است .این پرسشنامه شامل 33
سؤال بسته پاسخ از نوع مقیاس درجه بندی لیکرت میباشد.
جامعه آماری
«جامعه آماری عبارت است از افراد ،اشیاء یا پدیدههایی که حداقل دارای یک صفت
مشترک هستند؛ بنابراین جامعه آماری محدود به افراد نیست ،بلکه پدیدههای دیگری
از قبیل انواع محصوالت ،سازمانها و فضای فیزیکی را شامل میشوند .به عبارت دیگر
جامعه آماری عبارت از مجموعه عنصرهایی هستند که نمونه از آن انتخاب میشوند و
تعمیمپذیری به آنها صورت میگیرد» (کفاشی .)30 :1361 ،تمام ساکنان منطقه
پردیس که شامل  31211نفر(طبق سرشماری نفوس و مسکن سال  )1360میباشند
جامعه آماری این پژوهش هستند
نمونه آماری و تعیین اندازه نمونه
« نمونه بخشی از جامعه آماری است که طبق ضوابط معین انتخاب میشود و معرف
جامعه به حساب میآید .نمونه آماری عبارت است از مجموعهای از نشانهها که از یک
قسمت ،یک گروه یا جامعه بزرگتر انتخاب میشود ،بهطوری که این مجموعه معرف
کیفیت و ویژگیهای آن قسمت ،گروه یا جامعه بزرگتر باشد و معموال آن را با n
نمایش میدهند» (کفاشی .)32 :1361 ،با توجه به فر مول کوکران تعداد محاسبه شده
 330نفر برآورد شده است که بین  360نفر پرسشنامه پخش شده است ،که این تعداد
نمونه آماری پژوهش حاضر را تشکیل میدهند.
جدول شماره  :5شاخص و سؤالهای پژوهش
شاخص

شماره سؤال

اختالفات خانوادگی

6-3-1-9-1

مهاجرت

20-16-13-11-19

معاشرین نامطلوب

29-21-21-23-22-21
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تجزیه و تحلیل دادهها
آمارههای توصیفی
جدول شماره  :2فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب جنسیت
جنسیت

فراوانی

درصد

درصد معتبر

درصد تجمعی

مرد

212

11/1

11/1

11/1

زن

113

11/9

11/9

100/0

جمع

360

100/0

100/0

جدول فراوانی پاسخگویان برحسب جنسیت نشان میدهد که از  360نفر جمعیت
نمونه  212نفر یعنی  11/1درصد را مردان و  113نفر یعنی  11/9درصد را زنان
تشکیل دادهاند.

شكل شماره  :2فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب جنسیت
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جدول شماره  9توزیع فراوانی برحسب سن
360

تعداد

0

میانگین

26/21

میانه

26/00

مد

31

واریانس

11/333

کمترین

19

بیشترین

31

از  360نفر پاسخگو بیشتر افراد 31سال داشتند و  26سال در میانه قرار داشته و
بهطور میانگن افراد  26ساله بودند و19سال کمترین سن و  31سال مسنترین شخص
پاسخگو بوده است .

نمودار شماره  :5توزیع فراوانی برحسب سن
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جدول شماره  :4جدول فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب میزان تحصیالت
میزان تحصیالت پاسخگویان

فراوانی

درصد

درصد معتبر

درصد تجمعی

زیردیپلم

23

1/6

1/6

1/6

دیپلم تا فوق دیپلم

111

23/1

23/1

31/1

کارشناس

91

11/9

11/9

10/0

کارشناس ارشد و باالتر

119

10/0

10/0

60/0

مد

1

میانه

3/10

جمع

360

100

100

طبق جدول وضعیت تحصیلی پاسخگویان از  360نفر جمعیت نمونه 23 ،نفر یعنی
 1/6درصد آنان را افراد با تحصیالت زیردیپلم 111 ،نفر یعنی  23/1درصد را افراد
دیپلم تا فوقدیپلم 91 ،نفر یعنی  11/9درصد را افراد کارشناس و  119نفر یعنی10
درصد آنان را افراد با تحصیالت کارشناسی ارشد و باالتر تشکیل دادهاند.

نمودار شماره  :2فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب میزان تحصیالت

آزمون فرضیه :5بین اختالفات خانوادگی و اعتیاد به مواد مخدر رابطه وجود دارد.
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جدول شماره  :1همبستگی بین اعتیاد به مواد مخدر و اختالفات خانوادگی
اعتیاد به مواد مخدر
1

ضریب همبستگی پیرسون
اعتیاد به

سطح معنیداری ( دو دامنه)

موادمخدر

تعداد

اختالفات
خانوادگی

ضریب همبستگی پیرسون

اختالفات خانوادگی
**

0/121

0/000
360
**

360

0/121

سطح معنیداری (دو دامنه)

0/000

تعداد

360

1
360

** همبستگی در سطح اطمینان  %66و سطح خطای  %1معنیدار است.
طبق جدول همبستگی فوق با استفاده از آزمون همبستگی (توافق) پیرسون sig= 0/000

بهدست آمد که از  0/01کوچکتر بوده بنابراین فرض  H0رد و فرض  H1تأیید میشود و با
توجه به ضریب همبستگی  0/121در سطح اطمینان  %66و احتمال خطای  %1شدت رابطه
متوسط و مثبت میباشد .نتیجه میگیریم بین اعتیاد به مواد مخدر و اختالفات خانوادگی
رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد؛ بدین معنی که با افزایش اختالفات خانوادگی و اعتیاد
به مواد مخدر نیز افزایش خواهد یافت.

نمودار شماره  :9همبستگی بین اعتیاد به مواد مخدر و اختالفات خانوادگی

بررسی نگرش گروههای جمعیتی شهر پردیس درباره اعتیاد به مواد مخدر و علل گسترش آن

70

آزمون فرضیه :2بین مهاجرت و اعتیاد به مواد مخدر رابطه وجود دارد.
جدول شماره  :6همبستگی بین اعتیاد به مواد مخدر و مهاجرت
اعتیاد به مواد مخدر
ضریب همبستگی پیرسون

1

اعتیاد به مواد مخدر سطح معنیداری ( دو دامنه )

مهاجرت

مهاجرت
**

0/311

0/000

تعداد

360

360

ضریب همبستگی پیرسون

**0/311

1

سطح معنیداری ( دو دامنه )

0/000

تعداد

360

360

** همبستگی در سطح اطمینان  %66و سطح خطای  %1معنیدار است.
طبق جدول همبستگی فوق با استفاده از آزمون همبستگی (توافق) پیرسون sig= 0/000

بهدست آمد که از  0/01کوچکتر بوده بنابراین فرض  H0رد و فرض  H1تأیید میشود و با
توجه به ضریب همبستگی  0/311در سطح اطمینان  %66و احتمال خطای  %1شدت رابطه
قوی و مثبت میباشد .نتیجه میگیریم بین اعتیاد به مواد مخدر و مهاجرت رابطه مثبت و
معنیداری وجود دارد؛ بدین معنی که با افزایش مهاجرت و اعتیاد به مواد مخدر نیز افزایش
خواهد یافت.

نمودار شماره  :4همبستگی بین اعتیاد به مواد مخدر و مهاجرت
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آزمون فرضیه :9بین معاشرین نامطلوب بر اعتیاد به مواد مخدر رابطه وجود دارد.
جدول شماره  :7همبستگی بین اعتیاد به مواد مخدر و معاشرین نامطلوب
اعتیاد به مواد مخدر
ضریب همبستگی پیرسون
اعتیاد به مواد مخدر

معاشرین نامطلوب

1

سطح معنیداری ( دو دامنه )

معاشرین نامطلوب
**

0/191

0/000

تعداد

360

360

ضریب همبستگی پیرسون

**0/191

1

سطح معنیداری ( دو دامنه )

0/000

تعداد

360

360

** همبستگی در سطح اطمینان  %66و سطح خطای  %1معنیدار است.
طبق جدول همبستگی فوق با استفاده از آزمون همبستگی (توافق) پیرسون sig = 0/000

بهدست آمد که از  0/01کوچکتر بوده بنابراین فرض  H0رد و فرض  H1تأیید میشود و با
توجه به ضریب همبستگی  0/191در سطح اطمینان  %66و احتمال خطای  %1شدت رابطه
متوسط و مثبت میباشد .نتیجه میگیریم بین اعتیاد به مواد مخدر و معاشرین نامطلوب رابطه
مثبت و معنیداری وجود دارد؛ بدین معنی که با افزایش معاشرین نامطلوب و اعتیاد به مواد
مخدر نیز افزایش خواهد یافت.

نمودار شماره  :1همبستگی بین اعتیاد به مواد مخدر و معاشرین نامطلوب

بررسی نگرش گروههای جمعیتی شهر پردیس درباره اعتیاد به مواد مخدر و علل گسترش آن

77

آزمون رگرسیون برای پیش بینی متغیر وابسته
جدول شماره  :8ضرایب همبستگی
مدل

ضریب همبستگی ضریب تعیین ضریب تعیین تعدیل شده
a

1

0/196

0/111

برآورد انحراف معیار
1/930

0/192

جدول شماره  :3سطح معنیداری
مجموع مجذورات درجه آزادی مجذور میانگین
بین گروهها

11011/691

9

1311/321

درون گروهها

3331/301

333

21/366

جمع

16192/296

336

سطح معنیداری)(sig

F
31/233

a

0/000

جدول شماره  :51ضرایب پیشبینی متغیرها
مدل

خطای ضرایب
خطای معیار

1/163

سطح معنیداری
)(sig
0/000

-0/016

-2/011

0/012

2/120

0/019
0/391

Beta

T

تقابل

B
3/361

1/121

سخت گیری ها

-0/116

0/013

اختالفات خانوادگی

0/191

0/093

0/129

بی توجهی خانواده

0/011

0/019

0/033

0/611

مهاجرت

0/010

0/111

0/020

0/119

0/916

معاشرین نامطلوب

0/316

0/091

0/211

1/316

0/000

مقدار ضریب همبستگی  0/111و سطح معنیداری  0/000بهدست آمده
نشاندهنده این است که همبستگی خیلی قوی و رابطه معنیدار میباشد .مقدار ضریب
تعیین  0/196بیانگر قدرت پیشبینی تقریبا باالی متغیرها است .قدرت پیشبینی
متغیرها بدین ترتیب توجیه میشو د که به ازای صفر واحد تغییر هر یک از متغیرهای
سختگیری والدین ،اختالفات خانوادگی ،معاشرین نامطلوب به ترتیب ،0/12 ، 0/01
 0/21متغیر وابسته (اعتیاد به مواد مخدر) پیشبینی میشود.
بحث و نتیجهگیری
اعتیاد به مواد مخدر بهعنوان جدیترین مسئله اجتماعی ایران ،وجوه مختلف
جامعهشناسی ،روانشناسی ،حقوقی ،سیاسی و  ...دارد .به اعتقاد تحلیلگران اجتماعی،
اعتیاد به مواد مخدر ،بهعنوان یکی از مسائل پیچیده اجتماعی در عصر حاضر است که
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زمینهساز بروز بسیاری از آسیبها و انحرافات اجتماعی میباشد .اعتیاد و سوء مصرف مواد
مخدر به مثابه یک مسئله اجتماعی ،پدیدهای است که همراه با آن توانایی جامعه در
سازمانیابی و حفظ نظم موجود از بین میرود و باعث دگرگونیهای ساختاری در نظام
اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی در یک جامعه میشود .در جامعه امروز ما ،مواد
مخدر در سیمای یک مسئله یا مشکل اجتماعی رخ نموده است .این آسیب اجتماعی
تعداد زیادی از مردم را تحت تأثیر قرار داده و بهطور روزافزونی در حال تعامل با سایر
آسیبهای اجتماعی و تبدیل شدن به یک تهدید شالوده و ساختشکن است .پدیدههای
اجتماعی به جهت ماهیت پیچیدة آنها کمتر با رویکرد تکعاملی تبیین میشوند .این
عوامل بسیار متعدد و دارای جنبههای خرد و کالن اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی ،سیاسی،
شخصیتی و روانی است .در پژوهش حاضر عوامل گوناگون اجتماعی و فرهنگی از جمله
مهاجرت ،خشونت ،تحصیالت ،تبعیض جنسیتی ،سختگیری و بیتفاوتی ،فقر ،اعتیاد
اعضای خانواده و محل سکونت و نظایر آن مورد توجه قرار گرفت .اغلب جرایم را ،افراد
معتاد انجام میدهند؛ زیرا ناگزیرند برای خرید مواد مخدر مرتکب جرم شوند .بیشترین
جرایمی که توسط معتادان انجام میگیرد عبارتند از دزدی ،آدمکشی و فحشا .نتایج تمام
مطالعاتی که در زمینه درمان اعتیاد صورت گرفته نشان میدهد که اعتیاد یکی از
مشکلترین انحرافات و کجروییهایی است که که درمان آن چندان قطعی نمیتواند باشد
(فرجاد .)193-191 :1333،در این پژوهش ما بهدنبال بعضی از عوامل اجتماعی و
خانوادگی مؤثر بر اعتیاد بودهایم که به تفصیل در زیر به آن میپردازیم.
آزمون فرضیه :5بین اختالفات خانوادگی و اعتیاد به مواد مخدر رابطه وجود دارد.
طبق جدول همبستگی فوق با استفاده از آزمون همبستگی (توافق) پیرسون sig= 0/000

بهدست آمد که از  0/01کوچکتر بوده بنابراین فرض  H0رد و فرض  H1تأیید میشود و
با توجه به ضریب همبستگی  0/121در سطح اطمینان  %66و احتمال خطای  %1شدت
رابطه متوسط و مثبت میباشد .نتیجه میگیریم بین اعتیاد به مواد مخدر و اختالفات
خانوادگی رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد؛ بدین معنی که با افزایش اختالفات
خانوادگی و اعتیاد به مواد مخدر نیز افزایش خواهد یافت .برای اینکه خانواده بتواند
کارکردهای اصلی خود را بهخوبی انجام دهد ،الزم است امنیت و آرامش در آن وجود
داشته باشد .واقعیت این است که در فرایند چرخه زندگی خانواده مسائل و مشکالتی
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بهوجود میآید که آرامش آن را هر چند برای مدت کوتاهی سلب میکند .این مسائل در
سطح خرد مربوط به ساختارها و کارکردهای نهاد خانواده و در سطح کالن مربوط به
ساختارهای اجتماعی است .تغییر و تحوالتی که به لحاظ اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
در جوامع بهوجود میآید ،نهاد خانواده را تحت تأثیر قرار میدهند.
آزمون فرضیه :2بین مهاجرت و اعتیاد به مواد مخدر رابطه وجود دارد.
طبق جدول همبستگی فوق با استفاده از آزمون همبستگی (توافق) پیرسون
 sig =0/000بهدست آمد که از  0/01کوچکتر بوده بنابراین فرض  H0رد و فرض H1
تأیید میشود و با توجه به ضریب همبستگی  0/311در سطح اطمینان  %66و احتمال
خطای  %1شدت رابطه قوی و مثبت میباشد .نتیجه میگیریم بین اعتیاد به مواد مخدر
و مهاجرت رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد؛ بدین معنی که با افزایش مهاجرت و
اعتیاد به مواد مخدر نیز افزایش خواهد یافت .این نظریه که ریشه در نظریات امیل
دورکیم ،جامعهشناس فرانسوی دارد به عوامل اصلی تضعیف معیارها و هنجارهای
اجتماعی پرداخته و چنین مطرح میشود که سستی ارزشها و هنجارهای اجتماعی-
فرهنگی موجب روی آوردن افراد به مواد مخدر و اعتیاد میشود .تحوالت سریع
صنعتی -اقتصادی و به تبع آن تغییرات سریع در گستره اجتماعی مانند شهرنشینی،
نوسازی ،تضعیف باورها ،ارزشها و سنتهای فرهنگی مذهبی ،ملی و موروثی ،متزلزل
شدن ساختار سنتی خانواده و مهاجرت همه موجب تغییر در هویت افراد شده و باعث
میشوند تا رفتار سنتی آنان تغییر کند .جالب توجه اینکه پیشرفت بر گسترش
شاخصهای توسعه که خود ،گواهی بر تغییر جوامع سنتی هستند ،رابطه مبتنی با
میزان شیوع مواد مخدر دارند و مثال به نظر میرسد در شهرها مصرف مواد مخدر بیش
از روستاهاست یا در خانوادههایی که در معرض نوگرایی قرار داشته و بافت سنتی خود
را از دست داده یا در حال از دست دادن هستند ،اعتیاد رایجتر است (باوی.)131 :1333 ،
آزمون فرضیه :9بین معاشرین نامطلوب بر اعتیاد به مواد مخدر رابطه وجود دارد.
طبق جدول همبستگی فوق با استفاده از آزمون همبستگی (توافق) پیرسون sig = 0/000

بهدست آمد که از  0/01کوچکتر بوده بنابراین فرض  H0رد و فرض  H1تأیید میشود و
با توجه به ضریب همبستگی  0/191در سطح اطمینان  %66و احتمال خطای  %1شدت
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رابطه متوسط و مثبت میباشد .نتیجه میگیریم بین اعتیاد به مواد مخدر و معاشرین
نامطلوب رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد؛ بدین معنی که با افزایش معاشرین
نامطلوب و اعتیاد به مواد مخدر نیز افزایش خواهد یافت .ادوین ساترلند با تأثیر از
نظریههای شاو مک گی معتقد است که «رفتار انحرافی مانند سایر رفتارهای اجتماعی از
طریق همنشینی و پیوستگی با دیگران آموخته میشود» .ساترلند رفتار بزهکارانه را
ناشی از فرایند یادگیری در اثر تماس با افراد میداند؛ این رفتارها مخصوصا در روابط
داخلی گروههای کوچکی که در مدرسه ،کوچه و محله شکل میگیرند ،آموخته میشود.
ساترلند معتقد است مردمی که دچار قانونشکنی میشوند ،مطمئنا نسبت به کسانی که
مرتکب قانونشکنی نمیشوند ارتباط بیشتری با قانونشکنان دارند .او بر این عقیده
است که چنین وضعیتی هم برای مردان و هم برای زنان وجود دارد(محسن تبریزی،
 100 :1333به نقل از ملکمیان و شریفیان .) 110 :1333 ،نتایج پژوهش حاضر طبق
نظریات ساترلند و شاو مکی میباشد و با نتایج پژوهش آقابخشی و همکاران ( )1333با
عنوان بررسی عوامل مؤثر بر گرایش جوانان به مصرف مواد مخدر همسو است.
بهطور کلی عدم توجه مادر و پدر به چگونگی تربیت فرزندان ،نبودن نظارتهای الزم
و ضروری از جهات رفتای ،عدم توجه به رشد روانی و سالم فرزندان ،نبودن فضای آرام و
شاد خانوادگی ،وجود رابطههای بیمارگونه بین پدر و مادر و فرزندان ،اعتیاد پدر و یا
مادر ،کمبودهای عاطفی فرزندان و بسیاری از عوامل دیگر در اعتیاد فرزند یا فرزندان
نقش دارند .به همین دالیل است که در درمان اعتیاد فردی از افراد خانواده ،تمامی افراد
خانواده باید مورد بررسیهای الزم روانپزشکی قرار گیرند .عالوه بر جلسات رواندرمانی
خواه قبل از ترک و خصوصا بعد از ترک و درمان که برای بیمار معتاد توصیه میشود،
گاهی ضروری به نظر میرسد که جلسات رواندرمانی ،برای افراد خانواده بهصورت
گروهی یا انفرادی در نظر گرفته شود و اگر فردی از افراد خانواده دچار نوعی اختالل
روانی باشد ،وی نیز درمان شود؛ بنابراین در ترک و درمان بیمار معتاد ،همه افراد
خانواده باید همیاری و همکاری الزم را با روانپزشک معالج بنمایند .در غیر این صورت
نمیتوان انتظار داشت که فرد معتاد در ترک و درمان موفق شود .محیط و جامعهای که
فرد معتاد در آن زندگی میکند ،کوچه ،محله ،شهر ،همسایه ها ،دوستان ،افراد فامیل و
 ...در اعتیاد نقش دارند .در بعضی محلهها مواد مخدر راحتتر و بیشتر در اختیار
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معتادان قرار میگیرد و نابسامانی خاصی از جهات اجتماعی ،قانونی ،رفتاری ،اخالقی،
اقتصادی و  ...در چنین محله هایی وجود دارد؛ بنابراین خانوادهها باید از وجود چنین
محلههایی آگاهی داشته باشند تا اگر به هر دلیلی خانواده ناچار به زندگی در چنین
محلههایی است ،بیش از حد مراقب و مواظب فرزندان و افراد خانواده خود باشند و اگر
محل زندگی خارج از چنین محلههایی است فرزندان خود را از رفت و آمد به چنین
محلههایی منع نماید.
فرد معتادی که با هر روش درمانی موفق به ترک اعتیاد خود شده است و مرحله
درمانی خود را میگذراند باید به این نکته توجه کند که حضور در محلههای آلوده ،ادامه
ارتباط با دوستان معتاد یا افرادی که در خرید و فروش مواد مخدر دست دارند ممکن
است باعث شود که او مجددا به دامن اعتیاد کشانده شود.
پیشنهادها
 با توجه به نتایج بهدست آمده پیشنهادهای زیر ارائه میشود: نظر به اینکه سختگیری و بیتفاوتی خانواده در گرایش به مواد مخدر مؤثر است؛پس آموزش والدین در مورد نحوه رفتار با فرزندان کامال ضروری است .برقراری
ارتباط صحیح و دوستانه با فرزندان و حفظ تعادل در کنترل آنها باعث جلب اعتماد
در خانواده میشود .همین امر میتواند سبب کاهش گرایش به سمت انحرافاتی
مانند اعتیاد شود.
 نظر به اینکه بی توجهی خانواده در گرایش به مواد مخدر مؤثر است؛ به همین دلیلپیشنهاد میشود خانوادهها یک فضای گرم و صمیمی را بهوجود بیاورند و حداالمکان
در مورد کارهای روزانه صحبت کنند تا این حس توجه به فرزندان و دیگر اعضا
انتقال داده شود.
 نظر به این که اختالفات خانوادگی در گرایش به مواد مخدر مؤثر است ،پیشنهادمی شود والدین به هنگام نزاع توجه داشته باشند که فرزندانشان در آنجا نباشند و
آنها را از فضای پرتنششان دور نگاه دارند تا عوارض مخرب آن در بزرگسالی در
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آنها بروز نکند؛ چرا که چنین فرزندانی به بزهکاریهایی همچون شرارت و اعتیاد و ...
روی میآورند.
 نظر به این که مهاجرت در گرایش به مواد مخدر مؤثر است ،بنابراین مسئوالن وبرنامهریزان با ایجاد فرصتها و امکانات اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی در جامعه
می توانند میزان مهاجرت به شهرهای بزرگ را کاهش دهند .وقتی افراد از
محیطهای کوچک به محیطهای بزرگتر وارد میشوند ،میزان کنترل اجتماعی روی
آنها کمتر شده و بیشتر هنجار شکنی میکنند .هنجار شکنی موجب گرایش افراد به
انحراف و کجروی میشود .افراد با حفظ هنجارها و ارزشهای خود کمتر به اعتیاد
روی میآورند.
 نظر به اینکه داشتن معاشرین نامطلوب در گرایش به اعتیاد مؤثر است ،میتوانگفت که کنترل معقول و صمیمانه از جانب خانواده بر روند دوستیابی و همنشینی
افراد زمینه بروز کجروی را در افراد کاهش میدهد ،بنابراین آگاهی دادن به فرزندان
در خانواده و جامعه باعث میشود که افراد نسبت به معاشرتهای خود محتاطتر
عمل کنند و آگاهانه در معرض ارتباط با افراد کجرو قرار گیرند.
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