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چکیده
ازطباطبـائی منظور شناخت نگرش دانشجویان دانشگاه عالمـه  پژوهش حاضر به

و در جسـتجوي آن  بـر آن اجـرا گردیـده   مؤثرسوءمصرف مواد مخدر و عوامل 
گیـري نگـرش   ده که سهم هر یک از عوامل اجتماعی و خـانوادگی بـر شـکل   بو

براي سنجش نوع نگرش دانشجویان بـه  . دانشجویان را مورد شناسایی قرار دهد
، مانهـایم،  میـد هربـرت نظریـات  این مواد با در نظر گرفتن چارچوبی تلفیقی از

ررسـی و آزمـون   و به بشدهگرفتهساترلند، شش فرضیه در نظر آروینبندورا و 
مطالعـه مـورد نگـرش در نمونـه   دهندهشکلاین فرضیات براي شناسایی عوامل 

تحقیق حاضر از نوع کاربردي و روش آن پیمایشی اسـت کـه بـر    . پرداخته است
شـده انجـام طباطبـائی نفر از دانشجویان دانشـگاه عالمـه   375از اينمونهروي 
بـدین  . بـوده اسـت  ايمرحلـه دوايخوشـه گیرينمونهبه روش هانمونه. است
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تصادفی انتخاب و پرسشنامه بین آنان توزیـع  صورتبههادانشکدهمعنی که ابتدا 
.گردید

پیرسـون، کـاي اسـکوئر، فـی و     هـاي آزموناز هادادهبراي محاسبات کلیه 
Vگویاي این است که بین پایگاه اجتمـاعی  آمدهدستبهنتایج . استفاده شدکرامر
مصـرف مـواد   . شودنمیمشاهدهايرابطهاعتیادآورموادبهنگرشواقتصادي–

توسط خانواده و همچنین مصرف مواد توسط دوستان بر نگرش دانشـجویان بـه   
همچنین نوع برخورد اعضاي خانواده با مواد اعتیـادآور  . داردتأثیرمواد اعتیادآور 

ستان نیز بـا مـواد   درنهایت نوع برخورد دو. بر نگرش دانشجویان تأثیرگذار است
.اعتیادآور بر نگرش دانشجویان تأثیرگذار بوده است

اقتصادي–نگرش، مواد اعتیادآور، پایگاه اجتماعی :کلیديهايژهوا

بیان مسئله
مسائلی است که در حـوزه علـوم اجتمـاعی    انگیزترینبحثمصرف مواد مخدر یکی از 

نظر متخصصان را بـه خـود   ) شناسیجامعه، مشاوره و شناسیروانمددکاري اجتماعی، (
اسـت کـه در میـان جوامـع و     ايپدیـده گردانروانمواد رویهبیمصرف . کندمیجلب 
آمـار  ". در میان قشر نوجوان و جوان شیوع یافته استخصوصبهگوناگونهايفرهنگ

معتـاد میلیـون 6وابسته به مواد مخدر و میلیون2معتادان در ایران حاکی از آن است که 
ولی با توجـه بـه شـواهد بـرآورد     ) 29:1387کیوان آرا و همکاران، ("تفننی وجود دارد

رونـد اعتیـاد   مطالعـه بـا . باشـد مـی که تعداد معتادان بسیار بیشتر از این میـزان  شودمی
بـر  درصد8شده و ساالنه برابردوسال 12هر تقریباًن ادریافت که میزان معتادتوانمی

سن آغـاز مصـرف مـواد    ). 30:1387کیوان آرا و همکاران، (شودیمجمعیت آن افزوده 
هايگزارش). 1389باقري  و همکاران، . (سال رسیده است16تا 14مخدر در ایران به 

افـزایش روزافـزون قاچـاق و    دهنـده نشـان کنترل مـواد مخـدر   المللیبینساالنه کمیته 
بـر گـزارش کارشناسـان سـازمان     بنـا  . باشدمیگردانروانمصرف نابجاي مواد مخدر و 
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در حـال افـزایش اسـت    هـا آندر برخی از کشورها که تعـداد  ) 1986(جهانی بهداشت 
). 13:1387خـالقی پـور،   (گیر شده است ههمباًتقریمصرف داروهاي مخدر بین جوانان 

فرهنگـی، اجتمـاعی،   ازلحـاظ نوجوانان و جوانان قشر فعال و مولد هر جامعه هستند و 
روحیـات،  هـا آن، شـوند مـی اقتصادي عنصر حساس و مهم جوامع محسـوب  سیاسی و 

خصوصیات و عالیق متفاوتی دارنـد و در دوران بلـوغ بـه علـت نارسـایی و نـاپختگی       
، کنجکاوي، اعتقادات ضـعیف مـذهبی، تحمـل نکـردن     قراريبیشخصیت، اضطراب و 

ــذر و      ــات زودگ ــاطفی، احساس ــداري ع ــدگی، ناپای ــکالت زن ــتقاللمش ــاس و یطلب
. شـوند مـی قربانیان مواد مخدر محسوب تریناصلیازجملهبسیار شدید پذیريتحریک
ایـن پدیـده در   . دارديمتعددوجود آورندهچندبعدي است که عوامل به ايپدیدهاعتیاد 
اجتماعی، خـانوادگی، فرهنگـی، اقتصـادي، شـغلی و روانـی عـوارض و       گوناگونابعاد 

جـرائم کشـور مـا هـم مصـرف مـواد مخـدر منجـر بـه         در . پیامدهاي منفی زیادي دارد
کهطوريبه. شودمیسرقت، طالق، انحرافات جنسی، اخالقی و غیره :ی همانندگوناگون

خـالقی  (انـد بـوده بیش از نیمی از زندانیان کشور ما به نحوي با پدیده اعتیاد در ارتبـاط  
).13:1387پور، 

و نیروي انسانی فعال کندمیور را تباه کشسازآیندهاعتیاد مغز نوجوانان و جوانان 
و در تفـاوت بـی و کارآمد را از کشور سلب کرده و این سرمایه عظیم ملی را به افرادي 

در 1380در سـال  شـده انجـام بر اسـاس تحقیقـات   . کندمیتبدیل رسانآسیبمواردي 
زدهتخمـین  و دویست هـزار نفـر  میلیونیککشور ایران میزان مبتالیان به اعتیاد حدود 

اعتیاد را مسئلهافزایش روزافزون شمار معتادان، . که تعداد آنان رو به افزایش استشده
آنچه در ایـن میـان توجـه برانگیـز و بسـیار      . در کشور به بحرانی ملی تبدیل کرده است

اسـت، پـایین آمـدن میـانگین سـنی اعتیـاد و افـزایش گـرایش جوانـان و          دهنـده تکان
سرعت انتقـال و گسـترش   ساززمینهان به مصرف مواد است که آموزدانشدانشجویان و 

.گرددمیابعاد پدیده اعتیاد 



در حال حاضر رشد رویکرد ارتقـا سـالمت و تغییـر مطالعـات از آسـیب نگـري       
نگـري، زمینـه و فرصـت مناسـبی بـراي توجـه بیشـتر و تمرکـز بـر نگـرش           سالمتبه

هـاي نگـرش هرچـه شـناخت انسـان از    . استفراهم کرده آوردانشجویان به مواد اعتیاد
آموزشی و پیشـگیرانه  هايبرنامهبیشتر شود، اعتیادآورمثبت و منفی دانشجویان به مواد 

و با ضریب اطمینـان بیشـتر باشـد، از اتـالف منـابع      مؤثرترخانواده محور، هدفمندتر و 
قلیل گرایانـه و  صرفاً یا عمدتاً تهايدرمانعظیم سرمایه و امکانات تخصصی جامعه در 

در رفتـار  مـؤثر نگرش یکی از عوامل اصـلی و  . شودمیعالمت زدایانه بیشتر جلوگیري 
. گـذارد مـی ايویـژه است و در تمام کارکردهاي شخصی، گروهی و اجتماعی افراد اثـر  

و در ارتبـاط بـا   آفرینـد مـی شدت و ضعف هر نگرشی در کیفیت رفتار نتایج متفـاوتی  
مصـرف  درنتیجـه حاکی از نگرش مثبت به مواد، هایافتهواد، نگرش نسبت به مصرف م

ايویـژه بر این اسـاس سـنجش دقیـق نگـرش دانشـجویان بـه مـواد از اهمیـت         . است
برخوردار است تا با شناخت شدت و ضعف نگرش بـه هـر نـوع از مـواد اعتیـادآور و      

بنـاي  نگـرش بـه مـواد، بتـوان نتـایج حاصـله را م      گیـري شـکل بـر  مؤثربررسی عوامل 
بـه  هـا آنرا هـدایت نمـوده و بـا تغییـر     هـا نگـرش قرار داد که چگونه این ریزيبرنامه

، پرسش اصـلی ایـن پـژوهش ایـن اسـت کـه نگـرش        روازاین. تصحیح رفتار پرداخت
.دارندتأثیرمواد مخدر چیست و چه عواملی بر این نگرش سوءمصرفدانشجویان به 

هدف اصلی
.بر این نگرشمؤثراد اعتیادآور و شناسایی عوامل شناخت نگرش دانشجویان به مو

:اختصاصیهايهدف
مـواد بـه دانشـجویان نگـرش بـر خانوادهاقتصادي–پایگاه اجتماعی تأثیرتعیین 

اعتیادآور
صمیمت، برخورد و مصرف مواد در خانواده بر نگرشتأثیرتعیین 
برخورد و مصرف مواد توسط دوستان بر نگرشتأثیرتعیین 
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:رسش اصلیپ
تـأثیر نگرش دانشجویان نسبت به مواد مخـدر چیسـت و چـه عـواملی بـر آن      -
دارند؟

:استنتاج نمودتوانمیزیر را هايپرسشاصلی باال، پرسشاز 
   رابطـه  ،و نگـرش فـرد بـه مـواد    اعتیـادآور آیا بین نوع برخورد خانواده بـا مـواد

معناداري وجود دارد؟
 ـ رابطـه  ،و نگـرش فـرد بـه مـواد    اعتیـادآور ا مـواد  آیا بین نوع برخورد دوستان ب

معناداري وجود دارد؟
       رابطـه  ،آیا بین مصرف مواد توسـط خـانواده و نگـرش فـرد بـه مـواد اعتیـادآور

معناداري وجود دارد؟
رابطه ،آیا بین مصرف مواد توسط دوستان دانشجو و نگرش وي به مواد اعتیادآور

معناداري وجود دارد؟
ايرابطـه ،اعتیـادآور موادبهنگرشوخانوادهاجتماعی–اقتصادي آیا بین پایگاه

دارد؟وجود
رابطـه معنـاداري   ،آیا بین صمیمیت فرد با خانواده و نگرش وي به مواد اعتیادآور

وجود دارد؟

پیشینه تحقیق
بر نگـرش جانبـازان نسـبت بـه مـواد      مؤثردر پژوهشی با عنوان تعیین عوامل اجتماعی 

جانبـاز  456تصـادفی  ايطبقـه گیـري نمونـه صـورت بـه تان مازندران کـه  مخدر در اس
ردهدرپاسـخگویان درصد82کهبود60–25بودند و میانگین سنی افراد شدهانتخاب

که بین پیوستگی بـا خـانواده، بـاور،    ندیافتدستبوده، به این نتیجه سال49–25سنی
خدر رابطه مسـتقیم و معنـاداري وجـود    و گرایش به مواد منفسعزتوضعیت اشتغال، 



از مجمـوع  . نیز رابطه معناداري وجود داردنفسعزتدارد و بین پیوستگی با خانواده و 
شان از مـواد مخـدر را   درصد از پاسخگویان میزان شناخت9/55جمعیت نمونه تحقیق، 

ي درصـد نگـرش رفتـار   1/58. انـد کردهدرصد زیاد اعالم 4/6درصد متوسط و 37کم، 
درصـد نگـرش رفتـاري زیـاد     4/6درصد متوسط و 5/35، اندداشتهکمی به مواد مخدر 

به مـواد مخـدر کـم،    شانعاطفیدرصد از جانبازان میزان نگرش 3/42. اندکردهگزارش 
مسیر نگرش بـه مـواد   تحلیلنمودار . اندکردهنیز زیاد اعالم 4/6درصد متوسط و 3/51

:مخدر به شرح زیر است
ان مقطع دبیرستان نسبت به مواد مخدر و اعتیاد، دکتر رحمت اله آموزنشدانگرش 

، در پژوهشی بـا عنـوان   1385امیراحمدي، دکتر هادي معتمدي و دکتر حسین فکرآزاد، 
:ند کهیافتدستشهرستان آزادشهر استان گلستان به این نتیجه 

مواد مخـدر  درصد افراد با این نظر که همرنگ شدن با دوستان براي مصرف8/73
.بعضی مواقع الزم است مخالف بودندکمدست

که تقلید از والدین معتـاد موجـب مصـرف مـواد     درصد افراد نسبت به این6/50
.شود موافق بودندمخدر توسط فرزندان می

درصـد شکسـت در تحصـیل    3/72درصد افراد خودکشی در بین معتادان و 2/68
.انددانستهاعتیادي هاترین عارضهن را مهمادر بین معتاد

درصد از نوجوانان بیشترین اطالعات را در مورد اعتیـاد از بسـتگان، خـانواده    56
.انددرصد از دوستان خود کسب کرده4/64

.دارنداعتیادنسبت به مواد مخدر و تريمثبتپسران نسبت به دختران نگرش 
که ارتبـاط  آموزانیانشدزیرا . داردتأکیدنقش خانواده بر اهمیتهاي تحقیق یافته

.دارندتريمنفیشان مثبت باشد نسبت به اعتیاد گرایش هايها با خانوادهآن
ان دبیرستانی نسبت به داروها، بروك و همکاران، آموزدانشنگرش و میزان آگاهی 

2001
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درصـد از کـل   6/1. سـال اسـت  13-16ان در این تحقیق آموزدانشمیانگین سنی 
درصـد نیـز   11کردنـد و بـه   منظم داروهاي غیرمجاز را استفاده مـی رطوبهان آموزدانش

هـاي محلـی   ان در دبیرسـتان آمـوز دانشدرصد کل 42. بودشدهپیشنهادمصرف داروها 
دائم در یک سال گذشته سیگار مصرف کرده بودند و فراوانی این نوع اعتیـاد بـا   طوربه

47سـال در مقایسـه بـا    14-15ه سـنی درگـرو درصـد  11. افزایش سن باالتر رفته بود
.سال16-17ه سنی گرودردرصد 

کردنـد و  مـنظم نوشـیدنی الکلـی مصـرف مـی     طوربهان آموزدانشدرصد کل 42
.بودیافتهافزایشفراوانی مصرف این مورد هم با افزایش سن، 

و منشـأ ان شناخت و دانش پایینی از مـواردي چـون   آموزدانشنتایج نشان داد که 
.شان بر سیستم عصبی دارنداروهاي غیرمجاز و خطراتخصایص د

که داروهاي غیرمجاز را تجربه کـرده بودنـد در مقایسـه    آموزانیدانشهاي نگرش
.بود، این نگرش نیز با افزایش سن ارتباط داشته استترمثبتشان ساالنباهم

چارچوب نظري
تکوین نگرش که از قابلیـت  زمینهدرنظرانصاحبهاي در این پژوهش با تلفیق دیدگاه

پردازیم تا با تنظیم چـارچوبی منسـجم بـه تبیـین     بیشتري برخوردارند، میکنندگیتعیین
.یابیمدستاعتیادآورنگرش فرد به مواد گیريشکلدرستی از شیوه 

در مبحث عوامل مؤثر بر اعتیاد و بحث خانواده مطرح گردید کـه خـانواده پایـه و    
سـالمت  درگـرو که سـالمت جامعـه همـواره    ايگونهبه، اساس ساخت اجتماعی است

و انحرافـات اجتمـاعی در   هارفتاريکجریشه و اساس بسیاري از درواقع. خانواده است
محیط اصلی یا هسته اولیه زنـدگی انسـان،   . درون این نظام کوچک اجتماعی جاي دارد

همچنـین تضـعیف   کنـد و خانواده محیطی که انسان در آن زاده شده و رشد و نمو مـی 



نقش و عواطف روحی والدین نسبت به فرزندان عامل مهمی در گرایش فـرد بـه مـواد    
.مخدر است

ها را همبسـتگی بـه   کرچ، کرچفیلد و باالکی یکی از عوامل مهم در تکوین نگرش
هاي او تأثیر حتمـی  دانند که شخص در آن عضویت دارد و در ایجاد نگرشگروهی می

هـایی  هـاي گـروه  هاي شخصی نماینده اعتقادات و سـنت که نگرشتوان گفت می. دارد
هچنین نیوکامب و هس به بررسی تأثیر گروه مرجع بر . هاستآنءاست که شخص جز

هـاي مـا غالبـاً    ها و بسیاري از نگـرش کنند که ارزشها مطرح میها پرداختند، آننگرش
ساترلند نیز معتقد اسـت بـراي   . ها گرایش داریمهایی هستند که به آنوام گرفته از گروه

نتیجـه درشخص بتواند بزهکار گردد باید بزهکاري را یاد بگیرد و این یادگیري این که
کـه در ایـن راسـتا گـروه     ،هاي متقابل اجتماعی در فرایند اجتمـاعی شـدن اسـت   کنش

شـد  اگر فرد با افراد هم نوا پیوند ضعیفی داشـته با . دوستان و خانواده نقش مهمی دارند
همچنین اگـر در جریـان اجتمـاعی شـدن، محـیط      . احتمال بزهکار شدن او بیشتر است

شـود و عـدم   زندگی فرد نامناسب باشد در چنین شـرایطی فـرد دچـار سـرگردانی مـی     
هـاي بزهکـار و   گـروه سويبهارضاي نیازها به همراهی عدم نظارت دقیق خانواده او را 

د کـه  نکندر نظریه گروه دوستان مطرح میاوتینگ و بوویس . دهدمصرف مواد سوق می
مواد تأثیر همساالن است و همساالن نقـش اصـلی را در   سوءمصرفترین متغیر در مهم

تصور از خود گیريشکلمید نیز در مورد هربرت. نگرش فرد به مواد دارندگیريشکل
نگـرش  . دکنتلقی میاهمیتباهاي رسمی را بسیار و نگرش، جامعه و نهادها و سازمان

یک محصـول اجتمـاعی اسـت و از مشـارکت در فراینـد تعـامالت اجتمـاعی اسـتنتاج         
هاي دیگران به فـرد  واکنشوسیلهبهمید، خود اجتماعی هویتی است که نظراز. شودمی

تکـوین آگـاهی و نگـرش در کـودك در جریـان فراینـد اجتمـاعی شـدن         . شودداده می
تعامالتی که یک کـودك بـا اعضـاي خـانواده،     هواسطبهگیرد، در این فرایند صورت می

هاي فـردي و جمعـی بـه    کند در طی مراحل تقلید، بازيدوستان برقرار میوهاهمبازي
بنـابراین در ایـن پـژوهش متغیرهـاي صـمیمیت      . پـردازد خود و نگرش میگیريشکل
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متغیرهـاي  نعنـوا بهنوع برخورد خانواده با مواد و نوع برخورد دوستان با مواد ،خانواده
متغیرهـا و نگـرش فـرد بـه مـواد      رابطـه ایـن  مستقل در نظر گرفته شدند و به بررسـی  

.اعتیادآور پرداخته شد
کند کـه رفتـار شـخص محصـول     بندورا در نظریه یادگیري اجتماعی خود بیان می

. هاي گذشته اسـت تقویتوسیلهبهگرفتهشکلهاي پیشین اوست، رفتار کنونی، یادگیري
آنچهو تفکر افراد درباره ادراکاتواسطهبهاستدالل کرد که بیشترین یادگیري وي چنین
تقلید از دیگران و سرمشق قرار دادن افراد واسطهبهشود، افراد کنند حاصل میتجربه می

در مـورد  کـه وقتـی نظریه یادگیري اجتماعی بندورا . گیرندخانواده و دوستانشان، یاد می
کند که نوجوان باورهاي خـود را در مـورد   رود، چنین داللت میمصرف مواد به کار می

مـواد  کننـده مصـرف مصرف مواد از الگوهاي نقش خصوصاً دوستان نزدیک و والـدین  
است که مواجهه و ارتباط با دوستان به رایندر این دیدگاه فرض . کندمخدر، کسب می

جهت مثبت تحت تأثیر قـرار  مواد هستند، نگرش افراد را در کنندهمصرفو والدینی که 
جنینگز و نایمی و زایونک مفهوم در معـرض قـرار گـرفتن اجبـاري را عنـوان      . دهدمی

بدین معنی که کودك در بسیاري از مواقع تنهـا در معـرض یـک نـوع موضـع      . اندکرده
شـود کـه نگـرش او بازتـاب ایـن حالـت در       گیرد و همین امر باعث میخاص قرار می

هاي مـا  پاسخ،جباري باشد و هرچه دفعات این مشاهده بیشتر باشدمعرض قرار گرفتن ا
. تواند نگرش مثبتی به موضـوع مـورد مشـاهده پیـدا کنـد     شود و میبه آن نیرومندتر می

متغیرهـاي  عنـوان به،بنابراین مصرف مواد توسط خانواده و مصرف مواد توسط دوستان
ا و نگـرش فـرد بـه مـواد اعتیـادآور      متغیرهرابطه اینمستقل در نظر گرفته و به بررسی 

.پرداخته شد
اجتمـاعی و روسـاخت ایـدئولوژیکی    -مانهایم بـین زیرسـاخت اقتصـادي   نظراز

هـا صـرفاً از درون   مانهایم به ایـن بـاور رسـید کـه ایـده     . دوسویه برقرار استايرابطه
بیـرون  گیرنـد کـه از  شکل میهاییکنندهتعیینگیرند، بلکه در واکنش به سرچشمه نمی

منشـأ ها چنـدین  مانهایم استدالل کرد که ایده. گیرندساختارهاي اجتماعی سرچشمه می



هـا و  ایـده منشـأ ترین هاي منزلتی و غیره، اما مهمخانواده، مدارس، گروهجملهازدارند 
هدف مانهایم تعیین رابطه موجود بـین  . اقتصادي افراد است-ها، پایگاه اجتماعینگرش

دانسـت کـه   فعالیتی مـی واقعبهاو تفکر را نه فعالیتی جدا افتاده، بلکه . ودتفکر و کنش ب
یعنی شیوه تفکر افراد بـیش از آنکـه بـه خـود آنـان      . داردشناختیجامعهریشه در بستر 

. کنند بسـتگی دارد بستگی داشته باشد، به جامعه و شرایطی که در آن زندگی و رشد می
اقتصـادي داراي  -باشند که در تعیین پایگاه اجتماعیسواد، شغل و درآمد از عواملی می

یـک متغیـر   عنـوان بـه اقتصـادي  -در این پژوهش متغیر پایگاه اجتماعی. اهمیت هستند
.ها در نظر گرفته شدمستقل بر تکوین نگرش

مدل نظري تحقیق

نگرش فرد به
مواد اعتیادآور

نوع برخورد دوستان با 
مواد اعتیادآور

پایگاه اقتصادي و
ادهاجتماعی خانو

مصرف مواد توسط 
دوستان

نوع برخورد خانواده با 
مواد اعتیادآور

مصرف مواد توسط 
خانواده

صمیمیت فرد با 
خانواده

دوستان

اعضاي خانواده
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شناسی پژوهشروش
مـورد اسـتفاده  ) survey(موضوع، روش پیمـایش  در پژوهش حاضر با توجه به ویژگی

.استگرفتهقرار
توان به استفاده از آن براي بررسی نگرش افـراد، میـزان   مزایاي پیمایش میازجمله

رضایتمندي کاربران از خدمات، ارزیابی منابع، میزان استفاده از منابع و طیف وسـیعی از  
.ه انسانی است اشاره کردها که مستلزم درك نظر و دیدگاه یک جامعپژوهش

جمعیت و نمونه
است طباطبائیدانشجویان دانشگاه عالمه تمامجامعه آماري پژوهش حاضر شامل 

.باشددانشجو می) نفر17000(اعالم سایت همشهري آنالین، شامل بر اساسکه 
اندازه نمونه

05/0مالی است و دقت احتشدهاستفادهبراي تعیین اندازه نمونه از فرمول کوکران 
که تعداد نمونه با استفاده . ایماطمینان با استفاده از فرمول زیر در نظر گرفته% 95یعنی با 

.بوده استنفر375از این فرمول 

گیريروش نمونه
و گستردگی آن در شمال و مرکز طباطبائیهاي دانشگاه عالمه با توجه به تنوع دانشکده

شـده اسـتفاده ايچندمرحلـه ايخوشـه گیريونهنمشهر تهران در این پژوهش از روش 
. شـود مـی کـاربرده بـه معمـوالً بـراي جامعـه آمـاري وسـیع      گیرينمونهاین نوع . است

و بـه  قیدقرعـه بـه ، سه دانشکده طباطبائیهاي دانشگاه عالمه از بین دانشکدهکهطوريبه
رعه انتخاب قحکمبهو در داخل هر دانشکده شش کالس گردیدشکل تصادفی انتخاب 

.ها توزیع و برداشت گردیدو پرسشنامه در بین دانشجویان آن کالس



هاآوري دادهروش جمع
است که توسـط محقـق تـدوین گردیـده     شدهاستفادهدر این پژوهش از ابزار پرسشنامه 

گویه آن به سـنجش نگـرش دانشـجو    18سؤال است که 44این پرسشنامه شامل . است
سـؤال آن  7. پـردازد آور از سه بعد شناختی، احساسی و رفتاري مینسبت به مواد اعتیاد

. پردازداقتصادي فرد که یکی از متغیرهاي مستقل است، می-به سنجش پایگاه اجتماعی
سـؤال بـه برخـورد خـانواده بـا مـواد       5سؤال به سنجش صمیمیت فرد بـا خـانواده،   3

.پردازددآور میبرخورد دوستان با مواد اعتیابه سؤال 6اعتیادآور و 

هاو تحلیل دادهروش تجزیه 
هـا در دو سـطح توصـیفی و    دادهspssافـزاري نـرم در این پژوهش با اسـتفاده از بسـته   

.استشدهاستفادهدومتغیرههاي آماري استنباطی بررسی و از آزمون

ي آمار توصیفی نظیر فراوانـی  هاشاخصبراي بررسی مشخصات توصیفی از -1
.استشدهفادهاستو میانگین 

براي اعتبار و روایی پرسشنامه از داوري استادان و همچنـین ضـریب آلفـاي    -2
.استشدهاستفادهکرونباخ 
بـه کـار   کرامـر Vنیز ضریب همبستگی پیرسون، فی و هاهیفرضبراي آزمون -3

.اندرفته

اعتبار و روایی
موردبحـث به نظریات آوردن اعتبار سؤاالت، ابتدا با توجه به دستدر این تحقیق براي 

طـرح شـود و بعـد از    سـؤاالتی در تحقیق سعی شد در قالب چارچوب نظري تحقیـق،  
انادتاسازنظرتدوین سؤاالت، پرسشنامه در اختیار استاد محترم راهنما قرار گرفت و نیز 

نظریـات و دانشجویان دیگر که در این مورد تحقیقاتی انجام داده بودند اسـتفاده شـد و   
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به کار گرفته شد تا پرسشنامه از حـداقل اعتبـار الزم توسـط داوران برخـوردار     ها نیز آن
. اسـت شدهاستفادهبراي سنجش میزان پایایی نیز از آزمون ضریب آلفاي کرونباخ . باشد

این شیوه به بررسی همسازي پاسخ فرد به یک گویه در مقایسـه بـا گویـه هـاي دیگـر      
پایـایی  . باشـد یک در نوسان میصفرتانباخ بین شاخص پایایی کرو. پردازدپرسشنامه می

ـ اپو >45/0، پایایی کم >75/0پایایی متوسط >95/0کل برابر با یک، پایایی زیاد ایی ی
براي افزایش مقدار آلفا گویه هاي نامناسب حـذف گردیـد و پایـایی    . برابر با صفر است

. شنامه پایایی خوبی استبود که براي این پرس86/0مجدداً محاسبه گردید که مقدار آن 
.انجام گرفتSPSSافزارنرماین عملیات از طریق 

هاي تحقیقیافته
توزیع پاسخگویان برحسب جنس-1جدول 

درصد تجمعی درصد خالص فراوانی نوع جنس
45.6 45.6 171 زن

100 54.4 204 مرد

100 375 جمع

نفر تعداد نمونـه،  375ین آمده است در ب1گونه که در جدولدر این پژوهش آن
.باشندیدرصد از آنان مذکر م54.4درصد از پاسخگویان مؤنث و 45.5



به مواد اعتیادآور) ابعاد شناختی، احساسی و رفتاري(نگرش کلی دانشجویان-2جدول 

در صد تجمعیدرصدفراوانینوع نگرش

226.06.0کامالً منفی

246.412.4منفی

14037.249.6متوسط
17947.797.3مثبت

102.7100کامالً مثبت

375100جمع

نگرش سه بعد شناختی، احساسـی و رفتـاري مشـاهده    2طور که در جدول همان
درصـد  50.4. درصد نگرش منفی و کامالً منفی به مواد اعتیـادآور دارنـد  12.4. شودیم

رصد نیز نگـرش متوسـطی نسـبت بـه     د37.2نگرش مثبت و کامالً مثبت به آن دارند و 
.اعتیاددارند

سنجش رابطه بین پایگاه اجتماعی اقتصادي خانواده و نگرش فرد به مواد -3جدول 
اعتیادآور

نگرش کلی فرد به مواد اعتیادآورsigضریب همبستگی و فراوانی متغیر مستقل

–پایگاه اجتماعی 

اقتصادي

0.105همبستگی پیرسون
Sig0.121
375تعداد



171...    نگرش دانشجویان به سوءمصرف موادمخدر  

دهـد یکه نشان مـ ) 0.121(برابر است با sigمقدار گرددیطور که مشاهده مهمان
بین متغیر مستقل پایگاه اجتماعی خانواده و نگرش فرد به مواد اعتیـادآور رابطـه وجـود    

اقتصـادي  -و بـین پایگـاه اجتمـاعی    گـردد ینمـ ییـد تأ،بنابراین فرضیه پژوهش. ندارد
.د به مواد اعتیادآور رابطه وجود نداردخانواده و نگرش فر

توزیع پاسخگویان برحسب نگرش به مواد اعتیادآور و مصرف در بین اعضاي -4جدول 
خانواده
تان کسی هست که مواد مصرف کندآیا در خانواده

گزینه
درصد تجمعی درصد فراوانی

84.8 84.8 318 خیر
91.2 6.4 24 یک نفر

95.2 4.0 15 دو نفر

98.1 2.9 11 سه نفر

100.0 1.9 7 چهار نفر و بیشتر
100.0 375 جمع

درصد اعـالم  84.8اکثریت پاسخگویان یعنی شودیمشاهده م4چنانچه در جدول 
انـد  درصد نیز اعالم نموده6.4و کندیشان کسی مواد مصرف نماند که در خانوادهنموده

درصد به مصرف مواد مخدر 6.9و کندیمشان مواد مصرف که فقط یک نفر در خانواده
.انددر بین دو یا سه نفر از اعضاي خانواده اشاره داشته



آزمون کاي اسکوئر با متغیر مصرف مواد در میان اعضاي خانواده-5جدول 
نگرش به مواد اعتیادآورآزمون

31.889کاي اسکوئر
12درجه آزادي

Sig0.001

آمده دستو سطح معناداري به31.889دو برابر است با در این آزمون مقدار خی
زیـرا سـطح   . کـه بیـانگر رابطـه معنـاداري بـین دو متغیـر اسـت       باشدیم0.001برابر با 

رابطـه رد  0.05تر بودن از است وگرنه در صورت بزرگ0.05معناداري حاصل کمتر از 
شان، شخصی مواد مصرف این فرضیه بدین معنی است که افرادي که در خانواده. شدیم
نسبت به فردي که چنین نیست ازنظر نگرش بـه مـواد اعتیـادآور بـاهم تفـاوت      کندیم

نگـرش  کنـد یکس مـواد مصـرف نمـ   شان هیچافرادي که در بین اعضاي خانواده. دارند
شـود یکننده بیشتر مـ تري نسبت به مواد دارند و به ترتیب که تعداد نفرات مصرفمنفی

پس بر اساس فرضیه این پژوهش بین مصـرف  . شودیتر مصرف نیز مثبتها به منگرش
یـن  امواد توسط اعضاي خانواده و نگرش فرد به مـواد اعتیـادآور رابطـه وجـود دارد و     

.گرددیمییدفرضیه تأ
نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون-6جدول 

ضریب همبستگی و فراوانی متغیر مستقل
sig

اعتیادآورنگرش کلی فرد به مواد 

مصرف مواد توسط 
اعضاي خانواده

0.186همبستگی پیرسون

Sig0.000

375تعداد



173...    نگرش دانشجویان به سوءمصرف موادمخدر  

دهـد یکـه نشـان مـ   0.000برابر است با sigمقدار گرددیطور که مشاهده مهمان
بین متغیر مستقل مصرف مواد توسط اعضاي خانواده و نگرش فـرد بـه مـواد اعتیـادآور     

به این معنی که هرچه تعداد گرددیمییدوجود دارد و این فرضیه تأهمبستگی معناداري 
تـر خواهـد   کننده در خانواده اضافه گردد نگرش افراد به مصرف مواد مثبتافراد مصرف

پس بر اساس فرضیه این پـژوهش بـین مصـرف مـواد توسـط اعضـاي خـانواده و        . بود
.گرددیمییدرضیه تأنگرش فرد به مواد اعتیادآور رابطه وجود دارد و این ف

ها در رابطه با متغیر صمیمیت خانوادهتوزیع پاسخگویان برحسب وضعیت آن-7جدول 

گویه

کامالً 
موافق

موافق
تا حدودي 

موافق
مخالف

کامالً 
مخالف

جمع کل
مدمیانهمیانگین درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد

بروزمشکل درصورت 
ام در آن را با خانواده

گذارمیمیان م
6316.820354.13910.45113.6195.13751003.6444

ام با مسائل و خانواده
خوبی مشکالت من به

کندیبرخورد م
8221.917847.55113.64311.5215.63751003.6844

ام در کنار خانواده
احساس آرامش و 

کنمیامنیت م
15140.316243.251.3205.3379.93751003.9844

متغیر صمیمیت 
44-9826.318148.3318.43810.1256.9375100خانواده

این جدول مبین صمیمیت خانواده با یکدیگر است که با گویه هاي ذیل سـنجیده  
.شده است



گونـه  همـان ".گـذارم یر میان مام ددر صورت بروز مشکل آن را با خانواده"-1
درصد گزینـه موافـق و   70.9اکثریت پاسخگویان یعنی شودیمالحظه م6که در جدول 

10.4درصـد گزینـه مخـالف و کـامالً مخـالف و      18.7. اندکامالً موافق را انتخاب کرده
کـه اکثریـت   رسـد یاند، چنین به نظـر مـ  درصد گزینه تا حدودي موافق را انتخاب کرده

.گذارندیخگویان در صورت بروز مشکل آن را با خانواده خود در میان مپاس
اکثریـت  "کنـد یخـوبی برخـورد مـ   ام با مسائل و مشکالت من بـه خانواده"-2

درصد گزینه مخالف و 17.2درصد گزینه موافق و کامالً موافق، 69.4پاسخگویان یعنی 
.اندرح کردهدرصد گزینه تا حدودي موافق را مط13.6کامالً مخالف و 

بیشتر پاسخگویان یعنی "کنمیام احساس آرامش و امنیت مدر کنار خانواده"-3
درصد گزینه مخالف و کـامالً مخـالف و   15.2درصد گزینه موافق و کامالً موافق، 83.5
.انددرصد گزینه تا حدودي موافق را اذعان نموده1.3تنها 

اذعان نمـود کـه   توانیواده مبا نگاه کلی به جدول سؤاالت سنجش صمیمیت خان
درصـد  74.6کـه  طـوري اکثریت پاسخگویان داراي رابطه صمیمی با خانواده هسـتند بـه  

درصد گزینه کامالً مخـالف و مخـالف   17گزینه کامالً موافق و موافق را انتخاب نموده، 
.انددرصد نیز گزینه تا حدودي موافق را عنوان نموده8.4و 

ضریب همبستگی پیرسوننتایج آزمون -8جدول 
نگرش کلی فرد به مواد اعتیادآورsigضریب همبستگی و فراوانی متغیر مستقل

صمیمیت بین 
اعضاي خانواده

0.031همبستگی پیرسون

Sig0.275

375تعداد



175...    نگرش دانشجویان به سوءمصرف موادمخدر  

آمده دستآید عدد بهگونه که از نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون برمیهمان
که نشان از نبود رابطه معنادار میـان  باشدیم0.275برابر با sigدر بخش سطح معناداري 

بدین معنی که متغیر . داردصمیمیت بین اعضاي خانواده و نگرش فرد به مواد اعتیادآور 
بـر نگـرش پاسـخگویان    ) مثبـت یـا منفـی   (گونه تأثیري صمیمیت اعضاي خانواده هیچ

.نداشته است
ها در رابطه با متغیر برخورد خانوادهیت آنتوزیع پاسخگویان برحسب وضع-9جدول 

گویه
کامالً 
موافق

تا حدودي موافق
موافق

کامالً مخالف
مخالف

جمع کل
مدمیانهمیانگین

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد

ام مصرف مواد را خانواده
داندیزشت و ناپسند م

21256.510126.930.5133.54712.53751004.1155

با مواد از طریق امییآشنا
باشدیام مخانواده

5715.23910.4379.96617.617546.73751002.3121

پدر و مادرم در مورد 
عوارض و خطرات مواد 

کنندیبا من صحبت م
5213.911229.910026.75715.25414.43751003.1334

در صورت مصرف مواد 
کنندیام سعی مخانواده

مرا از این کار بازدارند
21958.48522.7205.341.14712.53751004.1355

خانواده من دانش و 
اطالعات الزم درباره 

دارندرا مواد اعتیادآور 
8121.617245.94110.95113.6308.03751003.5944

35-369.621858.19124.3287.520.6375100خورد خانوادهمتغیر بر



هـاي  توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب برخورد خانواده که با گویه9در جدول 
:زیر سنجیده شده است بدین شرح است

اکثریـت پاسـخگویان   "نـد ندایام مصرف مواد را زشت و ناپسند مـ خانواده"-1
درصد گزینه مخالف و کامالً مخـالف  16امالً موافق و موافق، درصد گزینه ک83.4یعنی 

.انددرصد گزینه تا حدودي موافق را انتخاب کرده0.5و تنها 
درصـد گزینـه کـامالً    25.6"باشـد یام مـ با مواد از طریق خانوادهامییآشنا"-2

الف و گزینه کامالً مخالف و مخ64.3یعنیموافق و موافق، بیش از نیمی از پاسخگویان 
.انددرصد نیز گزینه تا حدودي موافق را ابراز داشته9.9

"کنندیپدر و مادرم در مورد عوارض و خطرات مواد با من صحبت م"-3

نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون-10جدول 
ضریب همبستگی و فراوانی متغیر مستقل

sig

نگرش کلی فرد به مواد اعتیادآور

برخورد اعضاي خانواده 
مواد اعتیادآوربا

0.077همبستگی پیرسون

Sig0.041

375تعداد

یا سطح معناداري برابـر اسـت بـا    sigکه شودیبا توجه به نتایج حاصل مشاهده م
دهنده این است که بین متغیر مستقل نوع برخـورد اعضـاي خـانواده بـا     که نشان0.041

بـه  . گـردد یمـ ییداین فرضیه تأداري وجود دارد وامواد مخدر همبستگی ضعیف و معن
این معنی که هر چه اعضاي خانواده برخورد شدید و منفی با مواد داشته باشند، نگـرش  

این پژوهش بین نـوع برخـورد   یه، پس بر اساس فرضگرددیمنفی م،فرد نسبت به مواد



177...    نگرش دانشجویان به سوءمصرف موادمخدر  

ضـیه  رابطه وجود دارد و ایـن فر ،اعضاي خانواده با مواد و نگرش فرد به مواد اعتیادآور
.شودیمییدتأ

توزیع پاسخگویان برحسب نگرش به مواد اعتیادآور و مصرف در بین دوستان-11جدول 
آیا در بین دوستانتان کسی هست که مواد مصرف کند

گزینه
درصد تجمعی درصد فراوانی

63.5 63.5 245 خیر

77.6 14.1 53 یک نفر

79.9 1.3 5 دو نفر
100 19.2 72 یشترچهار نفر و ب

100.0 375 جمع

گونه کـه در  توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب مصرف مواد توسط دوستان همان
درصـد اعـالم   63.5بـیش از نیمـی از پاسـخگویان یعنـی     شـود یمالحظه مـ 11جدول 
انـد کـه   درصد اعالم نمـوده 19.2، شودیاند که در بین دوستانشان مواد مصرف نمنموده

درصد نیز یک نفـر  14.1نفر است و 4بیشتر از کنندیاد مصرف متعداد دوستانی که مو
.کنندیاز دوستانشان مواد مخدر مصرف م



نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون-12جدول 

ضریب همبستگی و فراوانی متغیر مستقل
sig

نگرش کلی فرد به مواد 
اعتیادآور

مصرف مواد 
توسط دوستان

0.25همبستگی پیرسون

Sig0.031

375تعداد

دهـد یکـه نشـان مـ   0.031برابر است با sigمقدار گرددیطور که مشاهده مهمان
بین متغیر مستقل مصرف مواد توسط دوستان و نگرش فرد به مواد اعتیادآور همبسـتگی  

تعـداد افـراد   به به این معنی که هرچه گرددیمییدمعناداري وجود دارد و این فرضیه تأ
تـر خواهـد   کننده در بین دوستان اضافه گردد نگرش افراد به مصرف مواد مثبـت مصرف

پس بر اساس فرضیه این پژوهش بین مصرف مواد توسط دوستان و نگرش فرد بـه  . بود
.گرددیمییدمواد اعتیادآور رابطه وجود دارد و این فرضیه تأ

تغیر برخورد دوستانها در رابطه با متوزیع پاسخگویان برحسب وضعیت آن-13جدول 

گویه

کامالً 
موافق

تا حدودي موافق
موافق

کامالً مخالف
مخالف

جمع کل

مدمیانهمیانگین درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد

مورد مواددردوستانم
اطالعات ودانش

زیادي دارند
8723.210728.59024.07620.3154.03751003.4644

آمده که مواقعی پیش
من پیشنهاد بهدوستانم

مصرف مواد بدهند
4211.212032.0297.79224.59224.53751002.8034



179...    نگرش دانشجویان به سوءمصرف موادمخدر  

دوستانم بااوقاتگاهی
د نخوشایدرمورداثرات

کنمیمواد صحبت م
359.39024.05614.98322.111129.63751002.6121

در صورت مصرف مواد 
کنندیدوستانم سعی م

مرا بازدارند
6116.316744.55414.45815.5359.33751003.4244

در صورت مصرف مواد 
از طرف دوستانم کامالً 

شومیطرد م
5514.713235.54812.810327.5379.93751003.1734

با مواد امییمیزان آشنا
دوستانم ریتحت تأث

است
349.118449.14712.54812.86216.53751003.2144

متغیر نوع برخورد 
33-375100-287.512132.220454.4225.9دوستان

جدول توزیع فراوانی برخورد دوستان بـا مـواد اعتیـادآور را بـدین شـرح مطـرح       
:کندیم

بـیش از نیمـی از   "عات زیـادي دارنـد  دوستانم در مورد مواد دانش و اطال"-1
درصد گزینه مخـالف و  24.3درصد گزینه موافق و کامالً موفق، 51.7پاسخگویان یعنی 

.انددرصد نیز گزینه تا حدودي موافق را اعالم نموده24کامالً مخالف و 
49"آمده که دوستانم بـه مـن پیشـنهاد مصـرف مـواد بدهنـد      مواقعی پیش"-2

کامالً موافـق  هايینهدرصد گز43.2نه مخالف و کامالً مخالف و درصد پاسخگویان گزی
.انددرصد نیز تا حدودي موافق را اعالم نموده7.7و موافق و 



"کـنم یگاهی اوقات با دوستانم در مورد اثرات خوشایند مـواد صـحبت مـ   "-3

درصـد  33.3درصد گزینـه کـامالً مخـالف و مخـالف،     51.7نیمی از پاسخگویان یعنی 
.انددرصد گزینه تا حدودي موافق را انتخاب کرده14.9کامالً موافق و موافق و گزینه

بیش از نیمـی  "مرا بازدارندکنندیدر صورت مصرف مواد دوستانم سعی م"-4
درصد گزینه مخالف 24.8درصد گزینه کامالً موافق و موافق، 60.8از پاسخگویان یعنی 

.اندودي موافق را اعالم نمودهدرصد گزینه تا حد14.4و کامالً مخالف و 
نیمــی از "شــومیاز طــرف دوســتانم طــرد مــ،در صــورت مصــرف مــواد"-5

درصد گزینه مخالف و 37.4درصد گزینه موافق و کامالً موافق، 50.2پاسخگویان یعنی 
.انددرصد گزینه تا حدودي موافق را اعالم نموده12.8کامالً مخالف و 

بـیش از نیمـی از   "دوسـتانم اسـت  یرتـأث بـا مـواد تحـت   امییمیزان آشـنا "-6
درصـد گزینـه کـامالً    29.3درصد گزینه موافق و کامالً موافـق،  58.2پاسخگویان یعنی 

.اندگزینه تا حدودي موافق را انتخاب نموده12.5مخالف و مخالف و 

نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون-14جدول 

گرش کلی فرد به مواد اعتیادآورنsigضریب همبستگی و فراوانی متغیر مستقل

برخورد خانواده با 
مواد اعتیادآور

0.334همبستگی پیرسون

Sig0.000

375تعداد

یا سطح معناداري برابـر اسـت بـا    sigکه شودیبا توجه به نتایج حاصل مشاهده م
دهنده این است که بـین متغیـر مسـتقل نـوع برخـورد دوسـتان بـا مـواد         که نشان0.00

به این معنـی کـه   . گرددیمییدداري وجود دارد و این فرضیه تأاعتیادآور همبستگی معنا



181...    نگرش دانشجویان به سوءمصرف موادمخدر  

تري به مواد داشته باشند، نگرش فـرد نسـبت بـه مـواد     هر چه دوستان فرد نگرش مثبت
این پژوهش بین نوع برخـورد دوسـتان بـا مـواد     یه، پس بر اساس فرضگرددیتر ممثبت

.شودیمییددآور رابطه وجود دارد و این فرضیه تأمخدر و نگرش فرد به مواد اعتیا

گیريبحث و نتیجه
درصـد مـرد و   54.4پـژوهش  هـاي یافتـه مطالعه بر اساس نفر نمونه مورد375در میان 

درصد داراي مقطع تحصـیلی  78.1اند و اکثریت پاسخگویان یعنی درصد زن بوده45.6
ن یعنی اکثریت داراي پدرانی با مقطـع  درصد پاسخگویا38.4دیپلم و لیسانس بوده، فوق

درصد نیز داراي مادرانی با مقطع تحصیلی زیر دیـپلم هسـتند   38.9تحصیلی زیر دیپلم، 
درصد از پاسخگویان در طبقـه شـغلی   64.7شغل پدر . گیردکه اکثریت آنان را در برمی

درصـد از  80.2مـادران  . گیرنـد که بیشترین تعـداد نمونـه را در برمـی   باشندیمتوسط م
درصد از پاسخگویان در 82.9نفر تعداد نمونه 375بین . دار هستندپاسخگویان نیز خانه

شخصی سکونت دارنـد کـه ایـن تعـداد بیشـترین تعـداد نمونـه را بـه خـود          يهاخانه
میلیـون  درصد از پاسخگویان بین هشتصد تا یک31.5درآمد خانوار . دهدیاختصاص م

در ارتبـاط بـا   . گیـرد که بیشترین تعداد نمونه را در برمیدباشیو دویست هزار تومان م
دردرصــد34.4هاســت یعنــی محـل زنــدگی بیشــترین در صــد مربــوط بـه شهرســتان  

درصد نگرش منفی و کامالً منفی بـه مـواد اعتیـادآور    12.4. کنندیها زندگی مشهرستان
درصـد نیـز نگـرش    37.2درصد نگرش مثبت و کامالً مثبت به آن دارند و 50.4. دارند

انـد  درصد اعـالم نمـوده  84.8اکثریت پاسخگویان یعنی . دارندمتوسطی نسبت به اعتیاد
اذعان توانیدر مورد صمیمیت خانواده م. کندیشان کسی مواد مصرف نمکه در خانواده

درصد داراي رابطه صمیمی با خانواده هستند و 74.6نمود که اکثریت پاسخگویان یعنی 
بیش از نیمی از پاسخگویان یعنی . گذارندیها در میان ممسائل خود را با آنمشکالت و 

اطالعات مناسب و نحوه برخورد صحیحی بـا  شانيهادرصد معتقدند که خانواده67.6



. درصـد چنـین اعتقـادي دارنـد    51.8در مورد برخورد دوستان نیز ،مواد اعتیادآور دارند
و ایـن مـورد در خصـوص    کننـد یاد مصرف نمـ درصد معتقدند که دوستانشان مو63.5

کند و درمجموع همنشینی و معاشرت با دوستان و نوع یدرصد تغییر م84.4خانواده به 
بـوده  مـؤثر برخورد اعضاي خانواده در نگرش پاسخگویان نسبت به سوءمصرف مـواد،  

بـین  ین پایگاه اجتماعی و اقتصادي خانواده و نگـرش بـه مـواد اعتیـادآور در    است اما ب
ان داشـته کـه   یـ گونـه کـه سـاترلند ب   مشـاهده نشـد و همـان   دانشجویان رابطه معناداري 

شـود، در ایـن   یمرفتارهاي انحرافی بیشتر از طریق نزدیکان و خانواده به دیگري منتقل 
رابطـه  بین مصرف مواد توسط اعضا خانواده و نگـرش بـه مـواد اعتیـادآور     پژوهش نیز 
.آمده استدستمعناداري به

بین برخورد اعضاي خانواده با مواد و نگرش فرد به مواد اعتیـادآور  افزون بر این، 
یعنی هر چه خانواده برخورد شدیدي با مواد داشته باشـند  . مشاهده شدمعناداريرابطه

رفتـاري تأکیـد   در نظریه انتقال فرهنگـی کـج  .شودیتر منگرش فرد نسبت به مواد منفی
دوستان صـمیمی و رفتارهـاي انحرافـی شـده اسـت در ایـن       یر معاشرت باتأثزیادي بر 

معنـاداري  مصرف مواد توسط دوستان و نگـرش فـرد بـه مـواد رابطـه     پژوهش نیز بین
کننده از مـواد  آمده، هر چه تعداد دوستان استفادهدستبر اساس آمار به. شده استدیده

محاسبه ضریب همبسـتگی  . تر خواهد بودکمتر باشد نگرش فرد نسبت به مواد نیز منفی
.کندیمییدپیرسون نیز رابطه این دو متغیر را تأ

پیشنهادها
در سطح خانواده، نظارت و مراقبت پدر و مادر در مورد دوسـتان فرزنـد خـود    . 1

هاي سـالمت کـه در   ها از طریق خانهبا آموزش به خانوادهروازاین. یک ضرورت است
وت از کارشناسـان مربوطـه ماننـد مـددکاران     شهر وجـود دارنـد و دعـ   گوناگونمناطق 

اعتیاد در جهت تقویت رابطه بـین ایـن دو   درزمینهدیدهآموزشاجتماعی و روانشناسان 
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بـا  تـوان از گـرایش و پیونـد فرزنـدان     منبع اجتماعی پذیري دانشجویان و جوانان، مـی 
ـ  با آموزش به خانواده. مواد جلوگیري نمودکنندهمصرفساالن هم دین، درك و هـا و وال

یک عنوانبهآگاهی و دانش و اطالعات آنان را در ارتباط با مواد اعتیادآور رشد دهیم تا 
منبع اطالعاتی قوي براي فرزندان در ارائه آموزش به آنان و صحبت در ارتباط با مواد و 

به نوع نگرش فرزندانشان به مواد اعتیادآور نقـش  دهیشکلعوارض و خطرات آن، در 
پیشگیرانه بایـد  مداخالتنتایج حاصل از این پژوهش، بر اساس. داشته باشنديترفعال

بـا توجـه بـه    . اجتماعی را تحت پوشـش قـرار دهـد   هايکنندهتعیینفرد، خانواده و نیز 
اهمیتی که عوامل محیطی و نقش مهم والـدین در مصـرف مـواد توسـط فرزنـدان دارد،      

بر تأکیدفردي و هم خانوادگی همراه با ورتصبهو دانشجو باید هم آموزدانشمشاوره 
در این میان ارائه خـدمات و مـداخالت   . هاي پذیرش از جانب والدین انجام گیردشیوه

هـاي  هـا و دوره هاي زندگی و برگزاري کارگاهبهبود روابط اجتماعی و مهارتزمینهدر
جه به اهمیـت بـه   با تو. آموزش روابط بین فردي مؤثر از اهمیت باالیی برخوردار است

سزاي نقش همساالن در مصرف مواد، باید عـالوه بـر روش صـحیح انتخـاب دوسـت،      
این کـه شود والدین ضمن توصیه می. مقاومت در برابر فشار جمع نیز آموزش داده شود

باشند، در خصوص روابـط آنـان   میخودشان الگوي رفتاري مناسبی براي فرزندان خود 
.را داشته باشندساالن نیز نظارت الزمبا هم

ها و مدارس، برگزاري جلسات آموزشی گروهی بـا موضـوع   در سطح دانشگاه. 2
،ان و دانشـجویان آموزدانشآشنایی با انواع مواد مخدر و عوارض مصرف آن براي کلیه 

،ها و سمینارهاي علمی دانشجویی با موضوع اعتیاد، عـوارض و علـل  برگزاري همایش
سـطح بهداشـت روانـی و    برافـزایش تأکیـد اي زنـدگی بـا   ههاي آموزشی مهارتدوره

تهیه بروشـورها، جـزوات   ،آموزش مقاومت در برابر تعارف و پیشنهاد از طرف دوستان
معرفی انواع مواد اعتیادآور و علل و عوامل خطـرزا و توزیـع آن   درزمینهآموزشی کوتاه 

در رسـانی اطـالع تهیه و نصـب پوسـترهاي آموزشـی و   ،انآموزدانشبین دانشجویان و 
،اعتیـاد و درمـان  درزمینـه ایجـاد مراکـز مشـاوره دانشـجویی     ،هـا ها و خوابگاهدانشگاه



دانشـجویان سـاکن   خصـوص بـه براي پر کردن اوقات فراغت دانشجویان و ریزيبرنامه
ان در ارتبـاط بـا داروهـا، آگـاهی از خـود،      آموزدانشدر مدارس به آموزش ،هاخوابگاه
، شـناخت و  گیريتصمیمفردي و در مقابله با فشارهاي گروهی مهارت هاي بین مهارت

هـاي اجتمـاعی و   ها نـه گفـتن، تقویـت و پـرورش مهـارت     آگاهی از داروها و مهارت
هاي اوقات فراغت و کمـک بـه رشـد    همچنین توجه به برنامه. پرداخته شودنفسعزت

.یدنماهاي آنان، از گرایش به مصرف مواد جلوگیري میتوانایی
هاي جمعی مانند رادیو و تلویزیـون و آمـوزش بـه    از طریق رسانهرسانیاطالع. 3

افراد جامعه در ارتباط با عوارض و خطرات مصرف هرکدام از مواد و مقابله با باورهاي 
گـردد و  و منفی میتغییریافتهغلط شایع در ارتباط با هر ماده، بعد شناختی افراد به مواد 

هاي پژوهش طبیعتاً با تغییر بعد شناختی، بعد احساسی و آمادگی بـراي  با توجه به یافته
تواند نگرش منفـی در آنـان   مینهایتدرکند و عمل در افراد در ارتباط با مواد تغییر می

.را فراهم آورد
هـا در مـددکاري اجتمـاعی تمـام نهادهـاي      با توجه به نظریه سیستمنهایتدر. 4

هـا مـرتبط اسـت بـر رونـد تفکـر و       بـا آن ايگونهبهفرد فرهنگی، اجتماعی، سیاسی که
تواند تنهـا بـر روي نهـاد مدرسـه،     ، بنابراین تمرکز نمیگذارندتأثیرشدتبهنگرش وي 

هـاي سـاختاري جامعـه همچـون شـرایط      دانشگاه و یا خانواده باشد بلکه رفـع ضـعف  
بسـترهاي مناسـبی   فراهم نمـودن  با . اقتصادي، فرهنگی و سیاسی نیز حائز اهمیت است

براي ایجاد شغل، شادي در جوانان، فراهم نمودن شرایطی براي آموزش و بهبـود رابطـه   
نگـرش نادرسـت نسـبت بـه مـواد، بعضـی از جوانـان مـواد         بر اساسچرا که (جنسی 

تـوان از  مـی ) داننـد براي بهبـود رابطـه جنسـی مـی    ايوسیلهاعتیادآوري چون شیشه را 
.اد اعتیادآور کاستگرایش و نگرش مثبت به مو
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