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فصلنامه علمی دانش انتظامی شرق تهران
بررسی عوامل موثر بر آسیب های اجتماعی (مورد مطالعه مواد مخدر )
حسین شعبانی 1نرگس

بهشتی2

صفحه 29-46

تاریخ دریافت1400/04/15 :
تاریخ پذیرش1400/05/25 :

چکیده:
پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر آسیب های اجتماعی در شرق استان تهران با
اولویت (مواد مخدر )انجام شده است .روش تحقیق در این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از
لحاظ شیوه توصیفی پیمایشی می باشد .جامعه آماری تحقیق کلیه مردان معتاد به موادمخدر در
شهرستان پاکدشت می باشد که در کلینیکهای ترک اعتیاد شهرستان پاکدشت تحت مداوا هستند.
با استفاده از فرمول کوکران  150نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند .در این پژوهش ،در جهت
گردآوری داده های الزم برای تحقیق و بررسی فرضیه های بیان شده ،از پرسشنامه محقق ساخته
استفاده نمودیم .روایی پرسشنامه محتوایی و پایایی آنها توسط آلفای کرونباخ محاسبه شده است.
دادهها توسط نرم افزار  SPSSمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .در بخش آماری توصیفی از جدول و
نمودارها برای بیان ویژگیهای جامعه آماری پژوهش استفاده شده است .نتایج این تحقیق نشان داد
پایگاه اجتماعی -اقتصادی ،معاشرت با افراد معتاد ،محرومیت نسبی ،دینداری و تراکم جمعیت محل
زندگی افراد و سن بر اعتیاد مردان معتاد به مواد مخدر تأثیر دارد.

کلمات کلیدی :پایگاه اقتصادی و اجتماعی ،اعتیاد ،معاشرت با افراد معتاد ،محرومیت نسبی،تراکم
جمعیت ،دینداری،

 1دانشجوی دکتری جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن
 2نرگس بهشتی کارشناسی ارشد الهیات دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال
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مقدمه
آسیییبشییناسییی مفهوم جدیدیاسییت کهازعلومزیسییتی گرفته شییده ومبتنی بر تشییابهیاسییت که
دانشمندان بین بیماریهای عضوی وانحرافات قائل می شونددرواقع باشکلگیریورشد جامعه شناسی
در قرن نوزدهم میالدی بهرهگیری از علوم مختلف برای بیان فرایندهای اجتماعی نیز معمول گردید
و در نتیجه بسیاری از اصطالحات و واژه های رایج در علوم دیگر چون زیست شناسی ،علوم پزشکی،
زمین شناسی و مانند آن در جامعه شناسی نیز به کار گرفته شد که از جمله می توان آسیبشناسی
را نام برد .آسیییبشییناسییی عبارت اسییت از مطالعه و شییناخت ریشییهی بینظمی هادرارگانیسییم
انسییانی،بنابراین در مشییابهت کالبد انسییانی با کالبد جامعه ،اصییطال آسیییبشییناسییی برای مطالعه
وریشهیابی بی نظمیهای اجتماعی بکار میرود( ستوده1394 ،؛ .)11
مسئله مربوط به آسیب ها از دیر باز در جامعه بشری مورد توجه اندیشمندانبودهاست.همزمانبا
گسترش انقالب صنعتیو گسترش دامنه نیازمندیها،محرومیتهای ناشیاز عدم امکان برآورده شدن
خواستها و نیاز های زندگی موجب گسترش شدید و دامنه دار فساد،عصیان،تبهکاری،سرگردانی،
دزدی وانحرافات جنسی و دیگر آسیبها شده است.
بیان مسأله
آسیب اجتماعی هر نوعرفتاریاست که باارزشهای شناخته شده جامعه در تعارض باشد و باعث اختالل
در کارکرد فرد ،خانوادهیاجامعه بشود.
ببینید ،ما یك پدیده اجتماعی داریم ،یك مشکل اجتماعی داریم و یك آسیب اجتماعی داریم ،اینها
معموالً با هم خلط میشوند به همین خاطر وقتی در مورد آسیب اجتماعی بحث میکنیم ،کار خیلی
بزرگ به نظر می رسد ،پدیده و مسئله اجتماعی هم گاهی آسیب اجتماعی تلقی میشود به عنوان
مثال جمعیت جوان کشور ما یك پدیده اجتماعی است ،بیکاری جوانان یك مشکل اجتماعی است
ولی هنوز آسیب نیست اما اگر این بیکاری منجر به اعتیاد جوان بشود آن وقت با آسیب اجتماعی رو
به رو هستیم ،این مسیر نشان می دهد که آسیب اجتماعی زمانی است که کارکرد فرد دچار اختالل
شود و دوم اینکه هنجارهای اجتماعی شکسته شود.
نمی توان یك عامل را به عنوان ریشه آسیبهای اجتماعی نام برد ،باید موضوع آسیبهای اجتماعی باز
شود و عوامل مختلفی که میتواند باعث بروز آسیبهای اجتماعی شود را باید بررسی کنیم ،چون این
مسائل تك فاکتوری نیستند و عوامل بسیار متعدد و در هم تنیدهای دارند که مثل یك سیکل
زنجیروار پشت سر هم قرار دارند.
عوامل زیادی را می توان نام برد مثل فقر ،ولی این یك عامل همیشگی نیست زیرا بسیاری از آسیبهای
اجتماعی مثل طالق ،اعتیاد و فرار از خانه در خانوادههای ثروتمند هم دیده میشود و شاید اگر
آسیبهای اجتماعی در میان ثروتمندانبیشتراز فقرا نباشد،کمترهمنیست.
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اعتیاد که خودش یك آسیب اجتماعی است میتواند عامل یك آسیب اجتماعی دیگر مثل طالق یا
ال فرار دختر از خانه و روسپی گری باشد ،پیشینه آسیبهای اجتماعی همه به هم ربط دارند و پشت
مث ً
سر هم یکدیگر را به وجود میآورند.
بعضی آسیبها ممکن است یك اختالل روانی شخصی باشد مثل خودکشی که یك مسئله فردی است.
چون ممکن است بعضی افراد بدترین مشکالت را هم داشته باشند ولی هیچوقت سراغ خودکشی
نروند اما یك نفر ممکن است با اولین مشکل سراغ خودکشیبرود(.ابوالحسنفقیه)1394،
اهمیت و ضرورت تحقیق
آسیب های اجتماعی از چند جنبه قابل بررسی هستند :
-1از زوایه ان سان ،که هر ان سان با هر دین وآئین واعتقاد وفکر ،ومذهب وگرایش وم سلك وارتباط با
جنا یا حزب خاصی یا با ترحم یا با هدایت ویا با همراهی اعتقاد دارند که به گروههای آسیب پذیر
یاری نمایند مثالً هران سانی دو ست دارد به پیرمرد یا پیرزنی کمك کندوهر ان سانی دو ست دارد به
نابینایی کمك کند و...
-2از زاویه اجتماعی اگر به این آ سیب های اجتماعی بموقع ر سیدگی ن شود افزایش جرم وجنایت را
در پی دارد که مخرب انضباط اجتماعی است.
-3از جنبه سیییاسییی  ،کهاگر توجه نشییود کشییوررا بهدامن بیگانگان سییوق می دهد وبجای فرهن
خودی فرهن بیگانه در کشیییور پیاده می شیییود وبه اعتقادات دینی ومذهبی جامعه لطمه وارد می
نماید  ،وجود آ سیب های اجتماعی  ،بزرگنمایی وتبلیغات د شمنان ک شور را در پی دارد ضمن آنکه
وجود آ سیب های اجتماعی در ک شور ا سالمی عامل تبلیغ منفی بر ضدا سالما ست لذا الزم ا ست که
آسیییب های اجتماعی ریشییه یابی شییود واز کلی گویی در جامعه پرهیز گردد وبا ارائه راهکارها ی
مدرن به جزئیات آسیب های اجتماعی توجه شود.
سئواالت تحقیق
سئوال اصلی:
-

عوامل مؤثر بر بروز آسیب های اجتماعی در شرق استان تهران با اولویت مواد مخدر کدامند؟
سئواالت جزئی:

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

پایگاه اجتماعی -اقتصادی افراد بر اعتیاداشان به مواد مخدر تأثیر دارد؟
معاشرت با افراد معتاد بر اعتیاد افراد به مواد مخدر تأثیر دارد ؟
محرومیت نسبی افراد بر اعتیاداشان به مواد مخدر تأثیر دارد ؟
سن افراد بر اعتیاداشان به مواد مخدر تأثیر دارد؟
وضعیت تأهل افراد بر اعتیاد آنها به مواد مخدر تأثیر دارد؟
تراکم و رشد جمعیت در این مناطق بر اعتیاد افراد به مواد مخدر تأثیر دارد؟
دینداری افراد بر اعتیاداشان به مواد مخدر تأثیر دارد؟
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ادبیات تحقیق:
مقدمه
کشور ایران به لحاظ جغرافیایی در منطقه ای واقع شده است که بزرگ ترین منبع تولید مواد مخدر
در کنار خود دارد واقع شدن در مسیر اصلی قاچاق این مواد و همچنین برخورداری جامعه ایران از
ویژگی هایی همچون جوان بودن جمعیت و قرار داشتن در دوران گذار و تحوالت ناشی از آن جامعه
ما را در برابر صدمات مرتبط با مواد مخدر آسیب پذیر ساخته است گرفتار آمدن گروه بزرگی از
جوانان در دام این مواد وکاهش مستمر میانگین سن اعتیاد باعث اتخاذ سیاست ها و اقدامات گسترده
ای از سوی نظام جمهوری اسالمی ایران برای مقابله با تهدیدات ناشی از این مواد گردیده است که
از جمله آنها می توان به مبارزه شدید با سوداگران مرگ اشاره کرد .
در کنار چنین برنامه هایی مبارزاتی اجرای برنامه های پژوهشی جهت شناخت علل و عوامل اعتیاد ،
پیشگیری و درمان افراد گرفتار در دام اعتیاد ضروری به نظر می رسد.
برای مثال ،به گزارش های زیر ازکشور ایاالت متحده توجه کنید :بر اساس گزارش های «پیمایش
ملی مصرف مواد و سالمت »3ایاالت متحده11/6،درصد جوانان سنین 12تا17سال ،مصرف کنندگان
مواد غیر قانونی در زمان تحقیق بوده اند 55.درصداین جوانان به راحتی ماری جوآنا به دست می
اورند .واکنش والدین ،تأ یید را رد مصرف مواد این جوانان ،اثر مستقیم داشت؛به گونه ای که در مورد
والدینی که چنین رفتاری را تأیید نمی کردند ،فقط  5/5درصد کودکان مصرف کننده بودند ووالدینی
که مصرف مواد را نه تأیید ونه رد می کردند30/2،درصد کودکانشان گزارش مصرف را درماه گذشته
دادند .گزارش «مؤسسه ی ملی سوء مصرف مواد »4ایاالت متحده حاکی از آ«است که حدود شش
درصد کودکان کالس چهارم ،هرگاه که توانسته اند ،مواد استنشاقی را مصرف کرده اند (عارف نژاد،
 . )1393بر اساس این گزارش ،سایر مواد سوءمصرف شده توسط کودکان عبارت اند از ،ISDT:دارو
های کلوب (گروهی از دارو ها که در مهمانی های پرسروصدا و پر تحرک رایج هسیتند) ،متا امفتامین-
ها(PcP،فن سیلیدن)(MDMA ،اکستسی) ،استروئیدهای انا بو لیك ،هروئین ،داروهای نسخه ای
والکل .در گزارشی دیگر از وضعیت کودکان وابسته به والدین معتاد که بر اساس تحقیق لین ایکس
هان  ،فلیسیاجی سربون و جوزف سی جفروئرر ()1997منتشر شد ،چهار میلیون از75میلیون کودک
مورد نظر ،یعنی شش درصد انان ،یکی از والدینشان مصرف کننده ی یکی از دارو های غیر قانونی
ونیازمند درمان بوده است (غدیری صورمان آبادی .)1393 ،حدود سه میلیون کودک ()4%باال اقل
یك والدی که به مواد مخدر وابسته بود ،زندگی میکردند ،در حالی که شش میلیون کودک ()8%با
الاقل یك والدی که به الکل وابسته بود ،زندگی می کردند .جالب است که  38میلیون کودک
()%50درخانواده ای زندگی می کردند که یك یادو والد ،گزارش مصرف سیگار را طی ماه گذشته داده
اند (احمدی .)1391 ،بخش دیگری از این نتایج حاکی از ان است که درصد زیادی از کودکان کم
NSDUH 3
NIDA 4
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سن در مقایسه با کودکان سنین باال تر ،در خانواده ای زندگی می کنند که یك یا هر دو والد مصرف
مواد ودارو های غیر قانونی را دارند به گونه ای که سنین فرزندان والدین مصرف کننده ی مواد در
ماه گذشته به این شر است12:درصد کودکان کمتر از دو سال داشتند ،در حالی که 10درصد
کودکان بین 14تا 17سال بودند .سن ین کودکان والدینی که طی یك سال گذشته مواد وداروهای
غیر قانونی مصرف کرده اند این گونه است16:درصد زیر 2سال و12درصد بین 14تا 17سال .این
یافته نشانگر ان است که والدین جوان تر ،با احتمال بیشتری مصرف کننده ی مواد و دارو های غیر
قانونی هستند .نتایج این گزارش نشان میدهد ،تعداد زیادی از کودکان ،به واسطه ی مصرف والدین
در معرض خطر مصرف مواد هستند و درمقایسه با همساالن خود ،به صورت جدی تری در معرض
خطر مصرف مشروبات الکلی و مواد ،بزهکاری ،افسردگ ی و نیز عملکرد تحصیلی ضعیف قرار دارند
(سیفی.)1395 ،
 عنایت و غفاری( )1398در مطالعه ای تحت عنوان مطالعه پدیدارشناسانه بسترهای اعتیاد به موادمخدر در زنان ،به تبیین تجربه زی سته زنان م صرف کننده مواد مخدر صنعتی در شهر کرمان شاه با
روش پدیدارشییناسییی پرداختند .از تجزیه وتحلیل داده 4مقوله مفهومی اصییلی به دسییت آمد .علل
اعتیاد در قالب مقوله ا صلی ت سهیل -گرهای فردی و محیطی اعتیاد ،دریافت اح سا سی از م صرف
مواد با عنوان مقوله ا صلی پیو ستار اح سا سی ،پیامدهای اجتماعی اعتیاد در قالب مقوله ا صلی تنبیه
جامعه و مقوله علل پی شگیری ناموفق در قالب مفهوم ا صلی ا صال و درمان کم دوام به د ست آمد .
نتیجه گیری :بر اسیییاس نتایج پژوهش با توجه به پیچیدگی موضیییوع ،شیییرایط مبارزه کنونی تحت
عنوان کاهش عرضییه خیلی جواب گو نیسییت .باید روش کاهش تقاضییا ،برنامه های آموزشیی ،برنامه
های اقت صادی برای تغییر ،بازنگری در قوانین و برنامه های پی شگیری و تقویت برنامه های حمایتی
جهت ارتقاء زنان مدنظر قرار گیرد.
 عباسییی و همکاران( )1398در مطالعه ای تحت عنوان بررسییی عوامل اجتماعی موثر برگرایش بهمصییرف مواد مخدر (مطالعه موردی دانشییگاه پیام نور واحد رضییوانشییهر) نشییان دادند که متغیرهای
احسییاس تعلق به خانواده ،اعتقاد مذهبی ،میزان درآمد و جنسیییت با گرایش به مصییرف مواد مخدر
رابطه معنادار دارند .
 درخشیییانی()1397در مطالعه ای با عنوان پیش بینی اعتیاد پذیری بر اسیییاس کارکرد خانواده وانسجام و آ شفتگی هویت در نوجوانان پرداخته است .یافته ها نشان داد که بعد هویت بحران زده به
صیییورت معنادار اعتیادپذیری نوجوانان را پیش بینی نمود و هویت سیییردرگم و هویت دنباله رو به
صورت مثبت و هویت تحقق یافته به صورت منفی و معنادار اعتیاد پذیری را در نوجوانان پیش بینی
می کند و ابعاد کارکرد خانواده به صورت معنادار اعتیاد پذیری در نوجوانان را پیش بینی می کند.
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 -مدل مفهومی تحقیق

پایگاه اجتماعی-

دینداری

اقتصادی
معاشرت با معتادان

محرومیت نسبی

گرایش به اعتیاد

سن افراد

وضعیت تاهل

روش تحقیق
 مقدمهدر این فصل مراحل مفهوم سازی و روش یا شیوه ای که به وسیله آن تحقیق مورد بررسی قرار خواهد
گرفت توضیح داده خواهد شد .معموالً در تحقیقات اجتماعی هدف از طر چنین بخشی توضیح نحوه
مفهوم سازی و سنجش مفاهیم و نیز نحوه گردآوری اطالعات میباشد .بدین ترتیب که محقق در
این بخش سعی می کند تا چگونگی عملی کردن مسایل نظری را که قبال به آنها پرداخته است ،آشکار
نماید.
با اتخاذ چنین رویکردی است که ما هم به بیرون از اکثر تحقیقات اجتماعی به طر چنین بخشی
پرداخته و در این جا سعی می نماییم تا حد امکان ،مفاهیم نظری خود را عملی نموده و نیز نحوه
سنجش آنها را بیان نماییم .معموالً آخرین بخش این چنین طر هایی رسیدن به ابزاری است که با
استفاده ار آن بتوان مسأله مورد نظر را سنجید .ما در این تحقیق سعی خواهیم نمود تا به پرسشنامه
که همانا معیار و مالک سنجش ما خواهد بود ،برسیم.
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موضوع سنجش
 -1-3متغیرهای تحقیق
 -1-3-1متغیر وابسته:
با توجه به موضوع مورد بررسی در این پژوهش ،متغیر وابسته عبارت است از  :اعتیاد.
 1-3متغیر مستقل :بر اساس مدل تحلیل پژوهش حاضر ،علل و عوامل مؤثر بر اعتیاد متغیرمستقل میباشد.
 -3-2تعریف نظری و عملیاتی مفاهیم
 -3-2-1اعتیاد
اعتیاد به مواد مخدر مسمومیت حاد یا مزمنی که مضر به حال شخص واجتماع می باشد وزائیده ی
مصرف دارویی طبیعی یا مصنوعی به شمار می رود .اعتیاد یك وابستگی روانی یا جسمی به آثار
داروهای اعتیاد آور بدین نحو که وقتی دارو به معتاد نرسد اثرات روانی وجسمی که به آثار قطع دارو
موسوم است در وی ظاهر می شود( .اورن )25 :1386 ،
 -3-2-2تعریف عملیاتی اعتیاد
منظور از فرد معتاد در این پژوهش افرادی هستند که در کلینیکهای ترک اعتیاد تحت مداوا هستند.
 -3-2-3تعریف نظری و عملیاتی عوامل مؤثر بر اعتیاد
عوامل در برگیرنده عوامل اجتماعی ،اقتصادی و فردی می باشد که شامل:
پایگاه اجتماعی – اقتصییادی ،معاشییرت با دوسییتان ناباب ،محرومیت نسییبی ،سیین و وضییعیت تأهل،
دینداری و تراکم و رشد جمعیت است.
تحلیل داده ها
در این پژوهش؛ به منظور تایید تحلیل داده ها و تعمیم نتایج پژوهش به جامعه ای که نمونه از آن
استخراج شده ،از آزمون  ، tآزمون پیرسون ،رگرسیون اینتر استفاده شده است که نتایج این آزمونها
به ترتیب در زیر آورده شده است.
به نظر میرسد پایگاه اجتماعی -اقتصادی افراد بر اعتیاداشان به مواد مخدر تأثیر دارد؛
با توجه به فرضیه مطر شده ،برای بررسی این فرضیه از آزمون تی و آزمون رگرسیون استفاده می
شود.
 : H0میانگین متغیر از میانگین متوسط جامعه بیشتر است یعنی µ≥3
 : H1میانگین متغیر از میانگین متوسط جامعه کمتر است یعنی µ‹3
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جدول ( )4-6نتایج آزمون  tدر خصوص فرضیه اول
تعداد

میانگین

انحراف معیار

آزمون t

درجه
آزادی

سطح معنی
داری

مقدار
آزمون

150

3/2477

0/421

7/193

149

0.000

3

مطابق جدول  6-4مشاهده میگردد که مقدار  tمحاسبه شده  7/193با درجه آزادی  149و در سطح
معنی داری برابر با  0.000که کوچکتر از مقدار  0/05است قرار دارد و همچنین میانگین محاسبه
شده  3/247ازمیانگین نظری  3به طورمعناداری خیلی بزرگتر است؛ بنابراین ،میتوان نتیجه گرفت
پایگاه اجتماعی -اقتصادی بر اعتیاد مردان معتاد به مواد مخدر تأثیر دارد.
همچنین برای بررسی این فرضیه تحقیق ،از آزمون رگرسیون استفاده خواهیم کرد:
جدول :7-4نتایج آزمون رگرسیون و ضریب تبیین فرضیه اول
R

ضریب تبیین

ضریب تبیین تنظیمشده

خطای تخمین
انحراف

0/881

0/776

0/774

4/907

همانطور که جدول  7-4نشان میدهد ضریب تبیین که نشاندهنده میزان تغییرپذیری متغیر وابسته
است برابر  77درصد است بنابراین ،بر اساس نتایج جدول باال  77درصد اعتیاد از طریق پایگاه
اجتماعی-اقتصادی پیشبینی میشود.
عالوه بر این در جدول زیر ،ارتباط بین متغیر وابسته یعنی اعتیاد و متغیرمستقل یعنی پایگاه
اجتماعی-اقتصادی نشان دادهشده است.
جدول 8-4نتایج آزمون رگرسیون
ضرایب غیراستانداردشده
مدل
ثابت

20/833

Std.
Error
3/122

پایگاه اجتماعی
اقتصادی

1/079

0/048

B

ضرایب
استانداردشده

t

معناداری

Beta

0/881

6/673

0/000

22/640

0/000

بر اساس جدول باال ،چون سطح معناداری متغیر مستقل از  0/05کمتر است بنابراین فرض تایید
میشود یعنی پایگاه اجتماعی -اقتصادی بر اعتیاد افراد معتاد به مواد مخدر تأثیر دارد.
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.2به نظر میرسد معاشرت با افراد معتاد بر اعتیاد افراد به مواد مخدر تأثیر دارد؛

با توجه به فر ضیه مطر شده ،برای بررسی این فرضیه از آزمون تی و آزمون رگرسیون استفاده می
شود.
 : H0میانگین متغیر از میانگین متوسط جامعه بیشتر است یعنی µ≥3
 : H1میانگین متغیر از میانگین متوسط جامعه کمتر است یعنی µ‹3
جدول ( )4-9نتایج آزمون  tدر خصوص فرضیه دوم
تعداد

میانگین

انحراف
معیار

آزمون t

درجه
آزادی

سطح معنی
داری

مقدار
آزمون

150

3/2200

0/772

3/487

149

0.000

3

مطابق جدول  9-4مشاهده میگردد که مقدار  tمحاسبه شده  3/487با درجه آزادی  149و در سطح
معنی داری برابر با  0.000که کوچکتر از مقدار  0/05است قرار دارد و همچنین میانگین محاسبه
شده  3/2200از میانگین نظری  3به طورمعناداری خیلی بزرگتر است؛ بنابراین ،میتوان نتیجه گرفت
معاشرت با افراد معتاد بر اعتیاد مردان معتاد به مواد مخدر تأثیر دارد.
همچنین برای بررسی این فرضیه تحقیق ،از آزمون رگرسیون استفاده خواهیم کرد:
جدول :10-4نتایج آزمون رگرسیون و ضریب تبیین فرضیه دوم
R

ضریب تبیین

ضریب تبیین تنظیمشده

خطای تخمین
انحراف

a0/475

0/225

0/220

9/124

همانطور که جدول  10-4نشان میدهد ضریب تبیین که نشاندهنده میزان تغییرپذیری متغیر
وابسته است برابر  22درصد است بنابراین ،بر اساس نتایج جدول باال  22درصد اعتیاد از طریق
معاشرت با افراد معتاد پیشبینی میشود.
عالوه بر این در جدول زیر ،ارتباط بین متغیر وابسته یعنی اعتیاد و متغیرمستقل یعنی معاشرت با
افراد معتاد نشان دادهشده است.
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جدول 11-4نتایج آزمون رگرسیون
ضرایب
غیراستانداردشده

مدل
ثابت

70/491

Std.
Error
3/203

معاشرت با افراد
معتاد

1/587

0/242

B

ضرایب
استانداردشده

معناداری

t

Beta
22/011

0/000

6/563

0/000

0/475

بر اساس جدول باال ،چون سطح معناداری متغیر مستقل از  0/05کمتر است بنابراین فرض تأیید
میشود یعنی معاشرت با افراد معتاد بر اعتیاد افراد معتاد به مواد مخدر تأثیر دارد.
.3

به نظر میرسد محرومیت نسبی افراد بر اعتیاد اشان به مواد مخدر تأثیر دارد؛

با توجه به فرضیه مطر شده ،برای بررسی این فرضیه از آزمون تی و آزمون رگرسیون استفاده می
شود.
 : H0میانگین متغیر از میانگین متوسط جامعه بیشتر است یعنی µ≥3
 : H1میانگین متغیر از میانگین متوسط جامعه کمتر است یعنی µ‹3
جدول ( )4-12نتایج آزمون  tدر خصوص فرضیه سوم
تعداد

میانگین

انحراف معیار آزمون t

درجه
آزادی

سطح معنی
داری

مقدار
آزمون

150

3/2750

4/667

149

0.000

3

0/721

مطابق جدول  12-4مشاهده میگردد که مقدار  tمحاسبه شده  4/667با درجه آزادی  149و در
سطح معنی داری برابر با  0.000که کوچکتر از مقدار  0/05است قرار دارد و همچنین میانگین
محاسبه شده  3/2750ازمیانگین نظری  3به طورمعناداری خیلی بزرگتر است؛ بنابراین ،میتوان
نتیجه گرفت محرومیت نسبی افراد بر اعتیاد مردان معتاد به مواد مخدر تأثیر دارد.
همچنین برای بررسی این فرضیه تحقیق ،از آزمون رگرسیون استفاده خواهیم کرد:
جدول :13-4نتایج آزمون رگرسیون و ضریب تبیین فرضیه سوم
R

ضریب تبیین

ضریب تبیین تنظیمشده

خطای تخمین
انحراف

0/497

0/248

0/242

8/993
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همانطور که جدول  13-4نشان میدهد ضریب تبیین که نشاندهنده میزان تغییرپذیری متغیر
وابسته است برابر  24درصد است بنابراین ،بر اساس نتایج جدول باال  24درصد اعتیاد از طریق
محرومیت نسبی پیشبینی میشود.
عالوه بر این در جدول زیر ،ارتباط بین متغیر وابسته یعنی اعتیاد و متغیرمستقل یعنی محرومیت
نسبی نشان دادهشده است.
جدول 14-4نتایج آزمون رگرسیون
ضرایب
غیراستانداردشده

مدل

ضرایب
استانداردشده

ثابت

67/603

Std.
Error
3/424

محرومیت نسبی

1/781

0/255

B

معناداری

t

Beta
19/747

0/000

6/977

0/000

0/497

بر اساس جدول باال ،چون سطح معناداری متغیر مستقل از  0/05کمتر است بنابراین فرض تایید
میشود یعنی محرومیت نسبی بر اعتیاد مردان معتاد به مواد مخدر تأثیر دارد.
.4به نظر میرسد سن افراد بر اعتیاداشان به مواد مخدر تأثیر دارد؛
برای بررسی این فرضیه تحقیق از آزمون آنوا استفاده شده است .نتایج این آزمون در جدول زیر آورده
شده است.
جدول  15-4نتایج آزمون واریانس یك طفره فرضیه چهارم
مجموع مربعات

درجه آزادی

مجذور میانگین

بین گروهها

2135.459

7

305.066

در بین گروهها

13773.874

142

96.999

مجموع

15909.333

149

F
3.145

معناداری
.004

همانطور که این جدول نشان می دهد مقدار آزمون آنوا برای این فرضیه است که این آزمون در سطح
 99درصد معنادار است بنابراین سن افراد بر اعتیاد مردان معتاد به مواد مخدر تأثیر دارد .یعنی بین
گروههای مختلف سنی بر اساس میزان اعتیاد به مواد مخدر تفاوت معنی داری وجود دارد.
.5به نظر میرسد وضعیت تأهل افراد بر اعتیاد آنها به مواد مخدر تأثیر دارد؛
برای بررسی این فرضیه تحقیق از آزمون آنوا استفاده شده است .نتایج این آزمون در جدول زیر آورده
شده است.
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جدول  16-4نتایج آزمون واریانس یك طفره فرضیه پنجم
مجموع مربعات

درجه آزادی

مجذور میانگین

بین گروهها

63.305

1

63.305

در بین گروهها

15846.028

148

107.068

مجموع

15909.333

149

معناداری

F
.591

.443

همانطور که این جدول نشان می دهد مقدار آزمون آنوا برای این فرضیه است که این آزمون در سطح
 99درصد معنادار نیست بنابراین وضعیت تأهل افراد بر اعتیاداشان به مواد مخدر تأثیر ندارد یعنی
بین گرووهای متأهل و مجرد بر اساس اعتیاد به موادمخدر تفاوت معناداری نیست.
 .6به نظر میرسد تراکم و رشد جمعیت در این مناطق بر اعتیاد افراد به مواد مخدر تأثیر دارد
با توجه به فرضیه مطر شده ،برای بررسی این فرضیه از آزمون تی و آزمون رگرسیون استفاده می
شود.
 : H0میانگین متغیر از میانگین متوسط جامعه بیشتر است یعنی µ≥3
 : H1میانگین متغیر از میانگین متوسط جامعه کمتر است یعنی µ‹3
جدول ( )4-17نتایج آزمون  tدر خصوص فرضیه ششم
تعداد

میانگین

انحراف
معیار

آزمون t

درجه
آزادی

سطح معنی
داری

مقدار
آزمون

150

3/178

0/653

4/236

149

0.000

3

مطابق جدول  17-4مشاهده میگردد که مقدار  tمحاسبه شده  4/236با درجه آزادی  149و در
سطح معنی داری برابر با  0.000که کوچکتر از مقدار  0/05است قرار دارد و همچنین میانگین
محاسبه شده  3/178ازمیانگین نظری  3به طورمعناداری خیلی بزرگتر است؛ بنابراین ،میتوان نتیجه
گرفت تراکم و رشد جمعیت در این منطقه بر اعتیاد افراد به مواد مخدر تأثیر دارد.
همچنین برای بررسی این فرضیه تحقیق ،از آزمون رگرسیون استفاده خواهیم کرد:
جدول :18-4نتایج آزمون رگرسیون و ضریب تبیین فرضیه ششم
R

ضریب تبیین

ضریب تبیین تنظیمشده

خطای تخمین
انحراف

0/421

0/178

0/172

9/0231

همانطور که جدول  18-4نشان میدهد ضریب تبیین که نشاندهنده میزان تغییرپذیری متغیر
وابسته است برابر  17درصد است بنابراین ،بر اساس نتایج جدول باال  17درصد اعتیاد از طریق تراکم
جمعیت پیشبینی میشود.
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عالوه بر این در جدول زیر ،ارتباط بین متغیر وابسته یعنی اعتیاد و متغیرمستقل یعنی تراکم جمعیت
نشان دادهشده است.
جدول 19-4نتایج آزمون رگرسیون
ضرایب
غیراستانداردشده

مدل
ثابت

69/234

Std.
Error
3/431

تراکم جمعیت

1/854

0/234

B

ضرایب
استانداردشده

t

معناداری

Beta

0/421

19/554

0/000

6/321

0/000

بر اساس جدول باال ،چون سطح معناداری متغیر مستقل از  0/05کمتر است بنابراین فرض تایید
میشود یعنی تراکم جمعیت بر اعتیاد افراد معتاد به مواد مخدر تأثیر دارد.
 .7به نظر میرسد دینداری افراد بر اعتیاداشان به مواد مخدر تأثیر دارد ؛
با توجه به فرضیه مطر شده ،برای بررسی این فرضیه از آزمون تی و آزمون رگرسیون استفاده می
شود.
 : H0میانگین متغیر از میانگین متوسط جامعه بیشتر است یعنی µ≥3
 : H1میانگین متغیر از میانگین متوسط جامعه کمتر است یعنی µ‹3
جدول ( )4-20نتایج آزمون  tدر خصوص فرضیه هفتم
تعداد

میانگین

انحراف
معیار

آزمون t

درجه
آزادی

سطح معنی
داری

مقدار
آزمون

150

3/984

0/784

4/921

149

0.000

3

مطابق جدول  20-4مشاهده میگردد که مقدار  tمحاسبه شده  4/921با درجه آزادی  149و در
سطح معنی داری برابر با  0.000که کوچکتر از مقدار  0/05است قرار دارد و همچنین میانگین
محاسبه شده  3/984ازمیانگین نظری  3به طورمعناداری خیلی بزرگتر است؛ بنابراین ،میتوان نتیجه
گرفت دینداری بر اعتیاد افراد به مواد مخدر تأثیر دارد.
همچنین برای بررسی این فرضیه تحقیق ،از آزمون رگرسیون استفاده خواهیم کرد:
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جدول :21-4نتایج آزمون رگرسیون و ضریب تبیین فرضیه هفتم
R

ضریب تبیین

ضریب تبیین تنظیمشده

خطای تخمین
انحراف

0/563

0/316

0/30

8/721

همانطور که جدول  21-4نشان میدهد ضریب تبیین که نشاندهنده میزان تغییرپذیری متغیر
وابسته است برابر  31درصد است بنابراین ،بر اساس نتایج جدول باال  31درصد اعتیاد از طریق
دینداری پیشبینی میشود.
عالوه بر این در جدول زیر ،ارتباط بین متغیر وابسته یعنی اعتیاد و متغیرمستقل یعنی دینداری نشان
دادهشده است.
جدول 22-4نتایج آزمون رگرسیون
مدل

ضرایب غیراستانداردشده

ثابت

B
67/841

Std. Error
3/501

دینداری

1/854

0/278

ضرایب
استانداردشده

t

معناداری

Beta
0/563

19/821

0/000

6/977

0/000

بر اساس جدول باال ،چون سطح معناداری متغیر مستقل از  0/05کمتر است بنابراین فرض تایید
میشود یعنی دینداری بر اعتیاد مردان معتاد به مواد مخدر تأثیر دارد.

نتیجه گیری
پژوهش حاضر ،با هدف بررسی عوامل مؤثر بر بروز آسیب های اجتما با اولویت مواد مخدر
انجام شده است .در فصل اول این پژوهش ،ابتدا به بیان مسئله پرداختیم و پس از بیان ضرورت
تحقیق و هدف اصلی این مطالعه ،در انتهای این فصل تعاریف نظری متغیرهای این تحقیق را ارائه
دادیم .در فصل دوم نیز ،ابتدا به بررسی ادبیات و تئوریهای بیان شده در ارتباط با موضوع و سپس به
بیان پیشینه مطالعات و پژوهشهای انجام شده در داخل وخارج از کشور پرداختیم و در ادامه چارچوب
نظری تحقیق را مطر کردیم .در فصل سوم این پژوهش ،در جهت گردآوری داده های الزم برای
تحقیق و بررسی فرضیه های بیان شده ،با توجه به ماهیت موضوع (تحقیق پیمایشی) ،از پرسشنامه
محقق ساخته استفاده نمودیم .همانطور که در این فصل بیان شد جامعه آماری تحقیق کلیه مردان
معتاد به موادمخدر در شهرستان پاکدشت می باشد که در کلینیکهای ترک اعتیاد شهرستان پاکدشت
تحت مداوا هستند .در این تحقیق حجم نمونه برابر با  150مرد است که که به شیوه نمونه تصادفی
انتخاب می شوند .در فصل چهارم نیز ،ابتدا آمار توصیفی بیان شد و سپس فرضیه های پژوهش با
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بهره گیری از آزمون های الزم در نرم افزار  SPSSمورد بررسی قرار گرفتند .نتایج این تحقیق نشان
داد که:
پایگاه اجتماعی -اقتصادی بر اعتیاد مردان معتاد به مواد مخدر تأثیر دارد؛
معاشرت با افراد معتاد بر اعتیاد مردان معتاد به مواد مخدر تأثیر دارد؛
محرومیت نسبی افراد بر اعتیاد مردان معتاد به مواد مخدر تأثیر دارد؛
سن افراد بر اعتیاد مردان معتاد به مواد مخدر تأثیر دارد؛
تراکم جمعیتی منطقه بر اعتیاد مردان معتاد به مواد مخدر تأثیر دارد؛
دینداری افراد بر اعتیاد مردان معتاد به مواد مخدر تأثیر دارد؛
پیشنهادهای کاربردی برنامه ریزی جامع و همه جانبه و پایدار متناسب با روحیات ،نیازها ،تعلقات ،شرایط و خواسته هاینسل جوان و نوجوان با توجه به همۀ عوامل و عناصر تربیتی و روانشناسی و جامعه شناسی ذیربط؛
 اهتمام همه جانبۀ دولت و بسیج امکانات برای کارآفرینی و ایجاد شغل و ازدواج نسل جوان ونوجوان؛
 اقدام مداخله جویانه و قاطعانه پلیس برای جلوگیری از قاچاق مواد مخدر به کشور؛ ارتقای کمی و کیفی ساختار دستگاه های عضو ستاد(پیشگیری ،درمان و مقابله)با عوامل معتاد؛تدوین قوانین وحمایت قضایی از فرزندان والدین معتاد و لزوم حضور قانونی مددکار اجتماعی ومشاور جهت ارایه خدمات به این گونه افراد در متن خانواده؛
 ارتقای باورهای دینی ،مذهبی ،اخالقی ،ملی در مناطق مهاجر پذیر ،مرزی و روستایی کیشور بیاارایه آموزش های مورد نیاز؛
 تفکیك زندانیان مربوط به جرایم مواد مخدر با سایرجرایم؛ آگاه سازی مردم در جهت مشارکت و احیساس میسئولیت بیا نیروهیای پلییس در جهت معرفی وشناسایی افراد معتاد با هدف تأمین امنیت اجتماعی؛
 تقویت و توسعه رسانه های ملی با هدف تبلیغات و آموزش و اطالع رسانی مفیید و مؤثر در تمامیمراحل پیشگیری و در تمامی مراحل مبارزه با مواد مخدر و همکاری مؤثر با پلیس؛
 راه اندازی و سازماندهی انجمن جوانان در سطح مدارس کیشور بیرای آگیاه سیازی نسل جوان بامعضل اعتیاد و فعالیت در امر پیشگیری با تکییه بیر تقوییت باورهیای دینی در آنان؛
 گسترش و توسعه مرکز تفریحی ،ورزشی به ویژه برای جوانان و نوجوانان؛ گسترش و فراگیر کردن ارایه خدمات مشاوره در مقاطع مختلیف بیرای شناسیایی مشکالت روانتنی اعتیاد و اقدام به کاهش آن ها؛
 لزوم توجه دولت به شرایط اقتصادی جامعه جوان -آگاهی دادن به نوجوانان در انتخاب دوست
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 پیشنهاد می گردد نیروهای پلیس در مورد شیوه های پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر در چارچوبدوره های آموزشی نیروهای پلیس در برنامه های این سازمان گنجانده شود؛
 افراد و خانواده های آسیب دیده آنها یا در معرض آسیب در جلسات و گارگاهها و دوره های آموزشیپلیس مشارکت فعال داشته باشند؛
 توجه بیشتر به پیشگیری اجتماعی به جای پیشگیری وضعی و توجه کمتر به پیشگیری کیفری وانتظامی  .از آنجا که توسعه ی این مهارتها تنها از طریق فردی حاصل نمی شود ،نظام آموزشی ناجا
باید محیط مناسب برای رشد این مهارتها را فراهم سازند؛
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Investigating the factors affecting social harms (case study of drugs)
Hossein Shabani, Narges Beheshti
Review:
The aim of this study was to investigate the factors affecting social harms
in the east of Tehran province with priority (drugs). The research method
in this research is applied in terms of purpose and descriptive in terms of
survey method. The statistical population of the study is all men addicted
to drugs in Pakdasht city who are being treated in addiction treatment
clinics in Pakdasht city. Using Cochran's formula, 150 people were
selected as the sample size. In this study, in order to collect the necessary
data for research and review of the hypotheses, we used a researcher-made
questionnaire. The validity of the content questionnaire and their reliability
were calculated by Cronbach's alpha. Data were analyzed by SPSS
software. In the descriptive statistical section, tables and graphs have been
used to express the characteristics of the statistical population of the
research. The results of this study showed that socio-economic status,
association with addicted people, relative deprivation, religiosity and
population density of the place of residence and age have an effect on men
addicted to drugs.
Keywords: economic and social status, addiction, association with
addicted people, relative deprivation, population density, religiosity,

