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 خالصه

 مردان و زنان بی شماری را ، خصوصاً از  ،عنوان عادتی اجتماعی و نامقبول در تمام جوامع بشری     ه   مصرف مواد مخدر ب    :مقدمه
مطالعات انجام یافته در این زمینه عوامل مختلف فردی ، اجتماعی و خانوادگی را در                   . سنین نوجوانی تا میانسالی درگیر کرده است       
عه به منظور بررسی عوامل مؤثر در گرایش جوانان به مصرف مواد مخدر در               لذا این مطال  . گرایش به مصرف مواد مخدر مؤثر می داند       

 . شهر اردبیل انجام گرفت

با انتخاب  )   نفر غیر معتاد     45 نفر معتاد و     45(  نفر   90 تحلیلی بر روی     - پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی       :مواد و روشها    
  . شهر اردبیل بود زندان  پژوهش   محیط .  صورت پذیرفت ساده  تصادفی  نمونه گیری

 ) SCL-90 (از آزمون . نامه محقق ساخته بود    و پرسش  ) SCL-90 ( آزمون  افسردگی  ، سواالت   ابزار گردآوری داده ها   
نامه محقق ساخته ، از      همچنین در طراحی و تنظیم پرسش     . فقط سؤاالت مربوط به عالئم افسردگی انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفت            

 . های فردی استفاده گردید ن جو عاطفی خانواده ، روابط اجتماعی و برخی ویژگیهایی چو شاخص

جهت دستیابی به اهداف  .دست آمده  ب)76/0 ( و )83/0 (های مورد مطالعه با استفاده از روش بازآزمایی به ترتیب    اعتبار آزمون 
 . پژوهش از آمار استنباطی خی دو و رگرسیون لوجستیک استفاده گردید

        ، معاشرت با افراد ناباب با       )23/3 ( ، طالق والدین با    )44/4 ( این مطالعه نشان داد که متغیرهای افسردگی با ضریب           :ه ها   یافت
 بیشترین تاثیر را در گرایش جوانان به مصرف مواد )57/1(  و در نهایت شکست تحصیلی با ضریب         )17/2 ( با  ، سیگار کشیدن   )2/ 59( 

 . دنمخدر دار

 با توجه به نتایج بدست آمده در این پژوهش ، مهمترین عوامل فردی ، اجتماعی و خانوادگی در گرایش                            :گیری  نتیجه  
وجود عالئم افسردگی ، طالق و اختالفات خانوادگی ، معاشرت با افراد ناباب ، سیگار                    : جوانان به مصرف مواد مخدر عبارتند از          

های  های زندگی ، گسترش مشاوره خانواده ، ایجاد مراکز و کالس  آموزش مهارت می توان با     احتماال کشیدن و شکست تحصیلی که      
 .آموزش هنری ، فرهنگی و فنی حرفه ای از گسترش این معضل جلوگیری کرد

 جوانان، اعتیاد ، افسردگی ، طالق ، وضعیت شغلی  :واژگان کلیدی 

 مقدمه                                                                              
با نگاهی واقع بینانه به مسأله اعتیاد به مواد مخدر به               

ها   افیونی از قرن     مواد راحتی در می یابیم که سوء مصرف        
پیش وجود داشته است و اکنون نیز تقریباً کشوری وجود              
ندارد که از گسترش سوء مصرف این گونه مواد در امان                

 ر تمام جوامع بشری سوء مصرفاگرچه ازدیربازد.مانده باشد
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مواد افیونی به عنوان عادتی غیراجتماعی و نامقبول تلقی           

 اما با وجود این عدم مقبولیت ، طبقات                 ،شده است  
     صورت جدی درگیر    ه  مختلف اجتماع با این مساله ب         

می باشند به طوری که هم اکنون مردان و زنان زیادی ،               
مخدر  میان سالی مواد    خصوصاً از سنین نوجوانی تا           

 این معضل یکی    .ن وابسته شده اند   ه آ مصرف می کنند و ب    
طوری که نه تنها     ه  از آسیب های مهم اجتماعی است ب        

سالمت فرد و جامعه را به خطر می اندازد بلکه موجبات             
 ).1(انحطاط روانی و اخالقی افراد را نیز فراهم می آورد 

، مشکالت عوامـل مختلفی از جمله وجود فقر مالی       
خانواگـی ، اختالفات زناشویی ، وجود الگوهای نامناسب         
بـرای همسـان سـازی و در نهایت مسأله بیکاری از عوامل             

طوریکه ه  عمده گرایش به اعتیادمی تواند محسوب شود ب       
زمیـنه نظـری مطالعـه نمایانگـر آن است که دو دسته علل              
        فــردی و اجتماعــی از عوامــل عمــده اعتــیاد محســوب      

 .) 3و 2(می شوند 

مطالعــات انجــام یافــته توســط شــیلدر و بلــوک      
افسـردگی و تغیـیرات خلقـی را عـامل مؤثر در گرایش به          
اعتـیاد دانسـته انـد و کوپـس و همکـاران نیز در مطالعات               
  خـود بیـن شکسـت تحصـیلی و گـرایش بـه اعتـیاد رابطه                

ــدارآن  ــی داری را بدســــت آوردندومقــ )  53/0 (را معنــ
های انجام شده توسط     همچنین بررسی .دگـزارش داده انـ    

باسـبت نشـان داده کـه برقراری ارتباط و معاشرت با افراد             
معــتاد ، بــه ایجــاد رفــتارهای مخاطــره انگــیز و اســتفاده از 

 .  ) 3 و 4 و 5 (مصرف مواد مخدر منجر می شود 

بـا توجـه به اهمیت موضوع ، پژوهش حاضر علل و            
   رف مواد و   عوامـل فـوق را کـه موجـب گـرایش بـه مصـ              

سـوء مصـرف مواد می گردد مورد مطالعه قرار می دهد و         
سـهم هر یک از عوامل را به طور جداگانه در تبیین متغیر             

 .مشخص می سازد) اعتیاد (  تابع
 
 
 

 
 مواد و روشها  

.  تحلیلی است-پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی    
 جامعه آماری این پژوهش در برگیرنده افراد معتاد به مواد         

در زندان شهرستان اردبیل و     ) تریاک و هروئین    ( مخدر  
. می باشد   افراد غیرمعتاد و سالم خارج از محیط زندان           

برای انتخاب نمونه آماری از روش نمونه گیری تصادفی           
ین صورت با مراجعه به زندان حدود       ه ا ساده استفاده شد ب   

 نفر  45از بین افراد معتاد فقط      (  نفر معتاد به مواد مخدر     45
 نفر افراد غیرمعتاد در       45و  ) حاضر به همکاری شدند     

این . خارج از زندان به صورت تصادفی انتخاب شدند           
افراد از لحاظ سنی همتاسازی شدند و فقط افرادی که              

سال قرار داشتند مورد مطالعه      )25-30(بین محدوده سنی    
برای جمع آوری اطالعات الزم در مورد          . قرار گرفتند 

نامه محقق ساخته و آزمون افسردگی       ز پرسش متغیرها ، ا  
(SCL 90)    طراحی و تنظیم سؤاالت      .  استفاده شد

نامه محقق ساخته براساس تعریف متغیرها ،               پرسش
 گرفت و  اهداف تحقیق و فرضیه های ارائه شده صورت        

خانواده ، روابط      هایی چون جو عاطفی       شاخص از
جهت . های فردی استفاده شد    اجتماعی و برخی ویژگی   

پزشکان  ازروان نامه ازچند تن    این پرسش  1برآورد روایی 
شناسان نظرخواهی شد و در برخی از سؤاالت            و روان 

نامه با   همچنین مقدار اعتبار این پرسش      .بازنگری گردید 
 .دست آمده ب) 78/0 (بازآزمایی از روش استفاده

برای مطالعه میزان تاثیر      نیز (SCL 90) آزمون از 
ی در گرایش به اعتیاد ، فقط سؤاالت              م افسردگ یعال

 .ومورد مطالعه قرار گرفتند انتخاب افسردگی به مربوط

 سؤاالت نیز با استفاده از روش بازآزمایی       اعتبار این 
جهت تحلیل داده های گردآوری .  برآورد گردید  )83/0(

رسیون لوجستیک به     رگ و شده از آزمون مجذورکای     
 .زمان استفاده شد روش هم
 

                                                           
1. Validity 
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حلیل رگرسیون لوجستیک جهت طراحی مدل       از ت 

 به منظور تعیین متغیر هایی که علل گرایش به             Dخطی  
 .موادمخدر را تبیین می کند، استفاده گردید

 نتایج 
ــتدا مشخصـــات فـــردی و   در پـــژوهش حاضـــر ابـ
اجتماعــی واحدهــای مــورد پــژوهش مــورد بررســی قــرار 

 25- 30 نفر بوده وسن آنها    90که نمونه ها به تعداد     گرفت
 بیشـترین درصد واحدهای مورد پژوهش      . سـال مـی باشـد     

ــراد  ) 25-27 (در فاصــله ســنی% 85 ــوده و اکــثر اف   ســال ب
  در طـول تحصـیل بیشـتر از افراد سالم مردود           %82معـتاد     

ــد %  18 ــده انـ ــثر%  90. شـ ــناطق اکـ ــتاد در مـ ــراد معـ      افـ
ــد و فقــط  ــوده ان ــراد ســالم%   10فقیرنشــین ســاکن ب    از اف

ــد و حــدود  درایــن ــوده ان ــناطق ســاکن  ب ــراد % 71 م    از اف
 .  معتاد بیکار بودند

هدف اول یعنی تاثیر طالق در گرایش       ) 1 (جدول شماره   
  از افراد معتاد  % 84 پدر و مادر    . نشان می دهد     را به اعتیاد 

   با توجه به معنی داری اندازه          . از هم طالق گرفته اند       
و ) α= 50/0  (طحس در ) x2 = 10( خی دو محاسبه شده   

می توان   ) Phi = 62/0(    مقدار همبستگی محاسبه شده   
گفت که طالق والدین در گرایش افراد به اعتیاد تاثیر               

 .زیادی دارد
 بر حسب افراد مورد تحقیق توزیع فراوانی -1جدول شماره 

 عامل طالق

 
هدف دوم یعنی میزان تاثیر معاشرت       ) 2( جدول شماره      

ازافرادمعتاد ،  % 88دهد    می  نشان  را با افراد ناباب ومعتاد   
 خی دو          اندازه  معناداری و معاشرت داشته اند معتاد با افراد

 

 
و مقدار  )  α = 0/0 5(درسطح) x2=18 /40(محاسبه شده   

 ، می تواند      )Phi = 064/0( همبستگی محاسبه شده      
  درگرایش  به      با افراد ناباب     معاشرت نقش  نشان دهنده 
 . اعتیاد است

معاشرت   توزیع فراوانی آزمودنی ها برحسب- 2جدول شماره 
 با افراد ناباب و معتاد

 
هدف سوم یعنی تاثیر تمایل به       ) 3 (جـدول شـماره     

 نشان می دهد     را سیگار کشیدن در میزان گرایش به اعتیاد      
آنها تمایل به مصرف %  84کـه اکثریـت افـراد معتاد یعنی      

 درصد از افراد سالم تمایل به مصرف        82سـیگار دارنـد و      
بـا توجه به معنی داری مقدار خی دو         . سـیگار نداشـته انـد     

 و میزان   )α % = 5 (در سطح  ) x2  =84/3( محاسـبه شـده     
 نشـان دهنده    مـی توانـد   ) Phi = 62/0(شـدت همبسـتگی     

 تمایل به سیگار کشیدن در گرایش افراد به مصرف          نقـش 
 . باشدمواد مخدر 

 توزیع فراوانی آزمودنی ها برحسب تمایل به - 3جدول شماره  
 سیگار کشیدن

 
ــماره   ــیر    ) 4( جــدول ش ــیزان تاث ــی م ــارم یعن ــدف چه     ه

عالئـم افسـردگی در گرایش به مصرف مواد مخدر نشان             
 می دهد که عالئم افسردگی در افراد معتاد به مقدار خیلی 

 

 طبقات سالم معتاد مجموع
72 

100 

30 

42 

42 

58 

 تعداد

 درصد

زندگی 
 والدین با هم

18 
100 

15 

84 

3 

16 

 تعداد

 درصد

عدم زندگی 
 هم   والدین با

 مجموع تعداد 45 45 -

 طبقات سالم معتاد مجموع
24 

100 

21 

88 

3 

12 

 تعداد

 درصد

معاشرت باافراد 
 ناباب و معتاد

66 

100 

24 

37 

42 

63 

 تعداد

 درصد

عدم معاشرت 
 باافراد ناباب ومعتاد

 مجموع تعداد 45 45 -

 طبقات سالم معتاد مجموع
44 

100 

37 

84 

7 

16 

 تعداد

 درصد

 سیگار کشده اند

46 

100 

8 

18 

38 

82 

 تعداد

 درصد

 سیگار نکشده اند

 مجموع تعداد 45 45 -
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 این صورت  به. د سالم وجود داشته است     بیشتری از افرا  

ه معتادگزینه های زیاد ، خیلی زیاد و ب          که اکثریت افراد  
    شدت را انتخاب کرده اند و معنی داری مقدار خی دو              

 )87/7 = x2 (    بستگی     شدت   و میزانv کرامر               
 )64/0 = V (  وجود عالیم   نقش نشان دهنده     می تواند 

 . باشدیش به مصرف مواد مخدر افسردگی در گرا
 

    توزیع فراوانی آزمودنی ها بر حسب - 4جدول شماره  

 عالئم افسردگی

 
  اعتیاد   در   وضعیت شغلی   یعنی تاثیر  هدف پنجم   

 درصد آنها   25از افراد معتاد بیکار بوده اند و تنها           % 71  
  شده  مقدار خی دو محاسبه معنی داری . شاغل بوده اند  

 )99/5 = x2 (    5در سطح % α    2/52 و مقدار = Phi   
عیت شغلی افراد در        وض  نقش نشان دهنده       می تواند  

 باشدگرایش به مصرف مواد مخدر 

هدف ششم یعنی رابطه بین محل زندگی و اعتیاد            
 درصد افراد معتاد در     90به مواد مخدر نشان می دهد که         

 درصد از افراد    10مناطق فقیرنشین ساکن بوده اند و تنها         
 .سالم در این مناطق ساکن هستند 

  و محاسبه شده    با توجه به معنی داری مقدار خی د        
 )99/5 = x2 (   5درسطح = %α      و مقدار شدت همبستگی 
 )2/69  =v ( زندگی  می توان نتیجه گرفت که بین محل  

 
 

 
 و اعتیاد به مصرف مواد مخدر رابطه معنی داری وجود             

 .دارد

 یعنی رابطه بین شکست      پنجمهدف   ) 5( جدول شماره   
ن می دهد    نشا  را تحصیلی واعتیاد به مصرف مواد مخدر      

در طول تحصیل بیشتر از       % 82که اکثریت افراد معتاد         
      مقدار شدت       .اند مردود شده   % 18افراد سالم       

     و معنی داری آن در سطح        )  Phi = 62/0(همبستگی  
 شکست  نقش نشان دهنده      می تواند  )& = 0/0 5 (

 . باشدتحصیلی در گرایش به مصرف مواد مخدر 
 فراوانی آزمودنی ها بر حسب  توزیع- 5 جدول شماره

 وضعیت شکست تحصیلی

 
 یعنی بررسی رابطه    ششمهدف   ) 6( جـدول شماره    

 ه به مواد مخدر و گرایش به اعتیادگـرایش اعضای خانواد  
کـه گـرایش اعضای     نـتایج نشـان داد      . مـی دهـد    را نشـان  

خانواده افراد معتاد به مواد مخدر بیشتر از اعضای خانواده          
 .افراد سالم است 

 درصد 85 درصد از افراد سالم و       15 به این صورت    
از افراد معتاد گرایش به مواد مخدر را در خانواده خود              

 .رده اندگزارش ک

   با توجه به معنی داری مقدار خی دو محاسبه شده           
 )99/5 = x2 (   در سطح )   0/0 5 = α (    و معناداری

 نشان  می تواند  )Phi = 62/0( مقدار شدت همبستگی   
 تاثیر گرایش اعضای خانواده به مصرف مواد        نقشدهنده  

 .مخدر و گرایش به اعتیاد باشد
   
 

 طبقات سالم معتاد مجموع
52 

100 

9 

18 

43 

84 

 تعداد
 کمی درصد

12 

100 

10 

84 

2 

16 

 تعداد
 حدودیتا  درصد

14 

100 

14 

100 

0 

0 

 تعداد
 زیاد درصد

12 

100 

12 

100 

0 

0 

 تعداد
 ه شدتب درصد

 مجموع تعداد 45 45 -

 طبقات سالم معتاد مجموع

43 

100 

35  

82   

8  

18  

تعداد  
 درصد

  مردود
 شده اند

 
47  

100 

 10  

22 

37  

78  

تعداد  
 درصد

مردود 
 نشده اند

 
 مجموع تعداد 45 45 -
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راوانی آزمودنی ها بر حسب  توزیع ف- 6جدول شماره  

 .گرایش والدین یا اعضای خانواده به مواد مخدر

 
د نشان می ده  ) 7(طـوری کـه جدول شماره        همـان 

متغـیرهای افسـردگی ، طـالق والدیـن ، معاشـرت با افراد              
نابـاب ، سـیگار کشـیدن و شکست تحصیلی به ترتیب در             
         گــرایش جوانــان بــه مصــرف مــواد مخــدر در ســطح       

 وارد معادله لوجستیک شده اند و       )α= 05/0 (معنـی داری  
 .بقیه متغیرهای مورد مطالعه از معادله خارج شدند

   مذکور نشانسیون لوجستیک درجدولنتایج تحلیل رگر
 

 
 

 
 پژوهش، موجود در   بین متغیرهای   می دهد که در      

 معاشرت با افراد       ،متغیرهای افسردگی ،طالق والدین      
 ناباب ، سیگار کشیدن و شکست تحصیلی می توانند              

تاثیر داشته  گرایش جوانان به مصرف مواد مخدر را            در
گرایش به مواد    و سایر متغیرها قادر به تبیین علل            باشند

 .مخدر نیستند

 علل گرایش    احتمالی ،   در نهایـت مدل رگرسیونی    
 زمان  جوانان به مصرف مواد مخدر با استفاده از معادله هم

 : که به صورت زیر ترسیم می شود

D=  -18/24)مقدارثابت+(44/4)وجودعالئم افسردگی  (
+23/3)  طالق   + ( 59/2  ) با افراد ناباب  معاشرت(    

+17/2  )سیگار کشیدن ( +57/1  )شکست تحصیلی (                                                    

در معادله فوق وجود عالئم افسردگی باالترین وزن را در          
تبیین گرایش جوانان به مصرف مواد مخدر نشان می دهد          

 .و نقش بقیه متغیرها نسبت به این متغیر کمتر است

 

 
 بحث و نتیجه گیری 

 ،این پژوهش نشان داد که در بین عوامل فردی              
عالئم افسردگی مهمترین عامل در گرایش به مصرف             

 و  افسردگی ) 1380( شیلدر و بلوک   .مواد مخدر است
 
 

 
  مؤثر  را از عوامل بعضی تغییرات خلقی شخصیت افسرده

 که  هستندفـردی در گرایش به اعتیاد دانسته و بر این باور            
 افرادی هستند   ، بیشـترافرادی کـه گـرایش بـه اعتیاد دارند         

 گوشه گیر ، مردم گریز و خجالتی که انعطاف الزم را در
 
 

 طبقات سالم معتاد مجموع
13 

100 

11 

85  

2 

15 

تعداد  
 درصد

 
 گرایش داشته اند

77 

100 

34 

45  

43 

55 

تعداد  
 درصد

 
گرایش نداشته اند 

 مجموع  تعداد 45 45 -

 متغیرها  Df Wald S.E B یمعنی دار
 ) در قید حیات بودن والدین ( حیات  87/3 57/2 25/2 1 13/0

 ) باهم زندگی کردن والدین ( طالق  23/3 05/1 95/5 1 032/0

 ) معاشرت با افراد ناباب ( معاشرت  59/2 07/1 48/4 1 048/0

 سیگار کشیدن  17/2 03/1 25/6 1 012/0

 وجود عالئم افسردگی 44/4 47/1 12/9 1 002/0

 ) دسترسی آسان به مواد مخدر ( مواد  39/1 18/1 38/1 1 23/0

) گرایش والدین یااعضای خانواده به موادمخدر (گرایش  -08/2 76/1 39/1 1 23/0
 )مردود شدن در طول تحصیلی ( شکست تحصیلی  57/1 03/1 38/4 1 03/0

 مقدار ثابت  18/24 56/9 38/6 1 01/0

 در گرایش جوانان به مصرف مواد  رابطه متغیرهای موجود در معادله و سطح معناداری آنها-  7جدول شماره  
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. )4(کنش های متقابل اجتماعی ازخود نشان نمی دهند            

از  % 76  نیز نشان داد   )1991( همچنین مطالعات ریجیر    
چار  سوء مصرف مواد داشته اند، د       که مطالعه مورد افراد

  .   )6(اند اساسی وکج خلقی بودهافسردگی 

ــه ســیگار کشــیدن   ــورد عــامل تمــایل ب ــن  ،در م  ای
پـژوهش نشـان داد کـه بیـن سـیگار بـه عـنوان اولین ماده                 
         مصـــرفی و گـــرایش بـــه مصـــرف مـــواد مخـــدر رابطـــه 

ــود دارد  ــی داری وج ــیمونز . معن ــی  ) 1379( س در بررس
 شرایط و   ،سـیگار دارد کـه     وضـعیت معتادیـن اظهـار مـی       

 ویزمینه را در فرد برای گرایش به اعتیاد ایجاد می نماید            
سیگار را به عنوان رابط ، معرف و واسطه آشنایی انسان و            

 . )7   ( مواد مخدر دانسته است

در بیـن عوامـل خانوادگـی ، ایـن پژوهش نشان داد             
 کـه بیـن طـالق و گـرایش بـه مصـرف مـواد مخدر رابطه                 

      مطالعــات کولمــن و همکــاران  . داردمعنــی داری وجــود 
نشـان داده کـه آمـار طـالق والدین در بین افراد        ) 1380( 

 همچنین ایشان   .معـتاد بـه مراتـب بیشتر از سایر افراد است          
اظهارداشـته کـه مصـرف مواد مخدر در خانواده هایی که            

 ،تـنها دارای یکـی از والدین بوده اند به مراتب بیشتر بروز            
 کـه در خـانواده هایـی بـا روابط رضایت            کـرده در حالـی    

بخــش و صــمیمی ، اعتــیاد بــه مراتــب مخــدر بــا احــتمال  
 .)1(کمتری عادت می گردد 

نشــان ) 1382( همچنیــن مطالعــه آقــازاده و هدایتــی 
داده اســت کــه افــراد مــورد مطالعــه علــت اعتــیاد خــود را 

هـای خانوادگـی و مسـائل درون خانواده اعالم           نابسـامانی 
 .)2(کرده اند 

دست آمده از این پژوهش نشان داد که بین   ه  نتایج ب 
شکسـت تحصـیلی در طول تحصیل و گرایش به مصرف           

ــی داری وجــود دارد   ــواد مخــدر رابطــه معن ــس و . م کوب
ــاران  ــامل شکســت    ) 1380( همک ــود ع ــیقات خ در تحق

تحصـیلی را بـه عـنوان پیش بینی کننده سوء مصرف مواد             
 ای غیبت از مدرسه ، و ر دوره جوانی شناختند و متغیرهد

 
ــرای   ــی ب ــی های ــیش آگه ــه را پ  اخــراج زودرس ازمدرس

 . ) 5 (صرف مواد مخدر گزارش دادند م

  ،در بیـن عوامـل فـردی نتایج این پژوهش نشان داد     
بیــن داشــتن دوســتان نابــاب و معاشــرت بــا افــراد معــتاد و 
ــود دارد     ــه وج ــدر رابط ــواد مخ ــرف م ــه مص ــرایش ب    . گ

نشان داده  ) 1381( ه توسط باسبت بررسـی های انجام شد   
 به ایجاد   ،کـه رابطـه دوسـتی ، بـا معـتادان بـه مـواد مخدر               

ــتفاده از مصـــرف    ــا اسـ ــیز و یـ ــره انگـ ــتارهای مخاطـ رفـ
وی فــراهم شــدن شــرایط الزم . موادمخدرمنجرمــی شــود
    بوســیله دوســتان را، درزندگــی بــرای گــرایش بــه اعتــیاد

 .)3(ست مشاهده کرده ا معتاد افراد%  85بیش از

   نشــان) 1378( نتــیجه مطالعــه نریمانــی و همکــاران 
مـی دهـد که از بین عوامل مورد مطالعه ، دوستان معتاد و              
محـیط اجتماعـی آلوده بیشترین نقش را در گرایش افراد           

 .   )8 (به اعتیاد ایفا کرده اند

یافـته هـای ایـن پـژوهش نشان داد که بین وضعیت             
ــه مصــرف       مــواد مخــدر رابطــه شــغلی افــراد و گــرایش ب

در تحقیق خود    ) 1376( فریدمن  . داری وجود دارد   معنی
بـیکاری را بـه عنوان یکی از عوامل موثر در گرایش افراد     

دارد که مساله    به مصرف مواد مخدر دانسته وی اظهار می       
های آلوده زمینه    بـیکاری از طریق فراهم ساختن معاشرت      

 .  ) 9(سازد را برای گرایش به اعتیاد مساعد می 

دسـت آمـده حاکـی از آن اسـت که بین            ه  نـتایج بـ   
آشــفتگی و نامناســب بــودن محــل زندگــی و گــرایش بــه 

      یافته های چارمت   .اعتـیاد رابطـه معنـی داری وجـود دارد         
نشـان مـی دهـد کـه مناطق فقیرنشین و محالتی             ) 1380( 

ــت و وضــعیت     ــام جمعی ــون ازدح ــی چ ــه دارای عوامل ک
کـی هسـتند زمیـنه را بـرای گرایش          نـامطلوب محـیط فیزی    

 . )10(د نجوانان به مصرف مواد مخدر مهیا   می ساز

در رابطــه بــا عــامل مصــرف مــواد مخــدر توســط اعضــای 
مــواد   ایــن مطالعــه نشــان دادکــه بیــن مصــرف  ،خــانواده

 رابطه معنی داری  به اعتیاد  وگرایش والدین مخدرتوسط
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 می دهد که    نشان ) 1381( مطالعـات کمپسا    . دارد وجـود 

در خـانواده اکـثر افراد معتاد حداقل یک نفر آشنا از اقوام      
  . )11(نزدیک معتاد بوده اند 

نشان داده است ) 1994( همچنین مطالعه اسکاکیت
 یا  مصرف مواد دارند  زمینه سوء  افرادی که در خانواده

 جوانی ،یکی از والدین مبتال هستند ، در سنین نوجوانی و

 .)12( مصرف مواد بیشتر می باشد گرایش به سوء

ست  ا جه ای که از این پژوهش عاید می شود این         نتی
 عالئم  وجود     عامل  ،  مطالعه  مورد  یکه در بین متغیرها   

 معضل ازگسترش این  می تواندفرهنگی وفنی و حرفه ای
 

 

 
 با   معاشرت  طالق والدین ،     افسردگی ،  .ندجلوگیری ک 

 ،ر کشیدن و شکست تحصیلی    افراد ناباب ، تمایل به سیگا     
بیشترین وزن را در گرایش جوانان به مصرف مواد مخدر           

 .دارند

ر نهایـت مـی تـوان گفت که با توجه به باال بودن               د
ــیوع  ــش ــا    م ــود ب ــی ش ــنهاد م ــه ، پیش ــیاد در جامع یزان اعت

هــای زندگــی ، گســترش  ایجادمراکــز آمــوزش مهــارت
ــا دمراکــز وکــالس مراکــز مشــاوره خــانواده ، ایجــا  ی ه

فرهنگـی و فنـی و حرفه ای از گسترش          آمـوزش هـنری ،      
 .این معضل جلوگیری کرد

  منابع    
************** 

 
مازا ،  کامبیازو،.برینی ، روبرتو. چیریلو ، استفانو -1
»   اعتیاد به مواد مخدر در آینه روابط خانوادگی« . روبرتو

 .1380اصفهان انتشارات همام . ترجمه سعید پیرمرادی 

 نیم   هدایتـی ، داریوش و خسرو آقازاده ، بررسی           -2
اردبــیل ، دانشــگاه محقــق . رخ روانشــناختی افــراد معــتاد 

 .1382اردبیلی ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی 

شــگیری پیهــای  اعتــیاد و روش «،.نریمانــی،محمد -3
صفی الدین اردبیلی    اردبـیل، انتشارات شیخ   » ودرمـان آن    

1381. 

 »خودآموز ترک اعتیاد« . ، محمدعلی کفاشیان -4 

 .1380تهران ، انتشارات عابد 

پی  .سی.سیلگمن ، مارتین ا    . روز نهان ، دیویدال     -5
ترجمه یحیی سید    . جلد دوم    . آسیب شناسی روانی         

 1380چاپ دوم ، انتشارات ساواالن. محمد
6. Stevell  B. K:Drug  abuse  

Handbook.United  States  of 
American,1995: 529. 

علوم  خالصه روان پزشکی    « . کـاپالن ، سـادوک      -7
       ترجمه   جلد اول  بالینی  پزشکی   روان   -رفتاری 
 

 
   1379   انتشارات شهرآب ، تهران-اهللا  پورافکار  نصرت

علل اعتیاد در معتادین شهرهای     «  نریمانی ، محمد     -8
ــگیری ازآن  ــای پیشـ ــیل و راههـ ــتان اردبـ ــیل ، ارد» اسـ بـ

 1376استانداری ، امور اجتماعی

تهــران ، » بهداشــت روانــی« . میالنــی فــر ، بهــروز  -9
 .1376انتشارات قومس

. آتیکســون ، ریچــاردس  . اتکنســیون ، ریــتال   -10
 ترجمه  -1زمینه روان شناسی  جلد      . وهـیلگارد ، ارنست ر    

 .1382گروه مترجمان ، انتشارات رشد

عوامل خطر و عوامل    «  . میلر. کاتاالنو. هاوکیـنز    -11
حفاظـت کنـنده در پیشـگیری از سوء مصرف مواد مخدر         

تهران ،  . ترجمه ماهیار ماه جویی   . » در جوانان و نوجوانان     
ــزی آموزشــی ، انتشــارات    ــرنامه ری ــژوهش و ب ســازمان پ

 ..1381مدرسه 
    12 .Larrson , S.,Barg,S. H:Addiction    

and Research.Journal of  Brief Research. 
Vol, 36 (9 and 10 ) :  1323 - 1356. 

مبانی نظری و علمی پژوهش در « . دالور ، علـی    -13
 1380تهران ، انتشارات رشد» علوم انسانی و اجتماعی 

 

www.SID.ir


