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 اللهي  علي فيض

 ايالم استان اد دريده اعتيپد ،نمعتاداو كاهش سن افزايش تعداد  طرح مسأله:
به  يشناخت جامعه هدگايمقاله از د نيا ي مبدل نموده است؛اجتماع يا را به مساله

ن يدنبال پاسخ به اه ب پردازد و يجوانان م ادياعت بررسي عوامل اجتماعي مرتبط با
 ط ويك از شراي  كدام شه درير ايالم جوانان استان ادياعت ةديپد»ال است كه ؤس

 «.دارد؟ ط فرديمح ياجتماع يفضاها
نامة محقق  در اين پژوهش كه به روش پيمايشي و با استفاده از پرسش روش:

ساله در مركز 15-35نفر جوان معتاد  132ها از  ساخته و معتبر صورت گرفته، داده
 است.  عنوان نمونه آماري تحقيق اخذ و مورد تحليل قرار گرفته بازپروري معتادان ايالم به

 نظير هاي خانوادگي تاثير مهم آسيب گر بيان ،قيج حاصل از تحقينتا ها: يافته
والدين و  ني خانوادگي، وجود زمينة خانوادگي، مديريت ناهمخوانابسامان

كنترل نشدة هاي  پيوستگي اندك به خانواده از سويي و تاثير مخرب ميزان فرصت
در  يط نامناسب آموزشيمح و گروه دوستان بزهكارهاي منفي  فرد و ويژگي

 بررسي است. مورد ةنمون در ش فرد به اعتياديگرا
خانواده، گروه دوستان، محيط  كننده فرد نظير ارتباط نهادهاي اجتماعي نتايج:

 ،رد بررسيمو ههاي كنترل نشدة اجتماعي با اعتياد در نمون كار و فرصت ،آموزشي
هاي آموزشي براي تحكيم بنيان خانواده، مديريت  توجه ويژه به طراحي برنامه

 طلبد. هاي كنترل نشدة اجتماعي فرد را مي خانواده و كنترل و نظارت بر فرصت
 

 فرهنگي اجتماعي و ساختار اجتماعي، انحرافات اعتياد،استان ايالم،  ها: د واژهيكل
 6/8/87پذيرش:  تاريخ  4/2/86تاريخ دريافت: 

                                                           

 سي، عضو هيأت علمي گروه علوم اجتماعي دانشگاه ايالم شنا كارشناس ارشد جامعه

<alifaizolahi@yahoo.com> 

اعتياد در بين  مرتبط باعوامل اجتماعي 
 جوانان استان ايالم
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 ( طرح مسأله 1

 نمايند كه يكي از بسياري از انديشمندان، چند عامل خطرزا را در عصر جديد مطرح مي
هايي نظير ساخت جمعيتي  استان ايالم به دليل ويژگي اعتياد به مواد مخدر است.ها  آن

رستان جوان و نيز وضعيت خاص جغرافيايي و همجواري با مثلث خطر اعتياد )خوزستان، ل
با  ايالم و كرمانشاه( در معرض خطر جدي اين پديده است. در هم تنيدگي روابط استان

تري  مصرف مواد مخدر را سرعت بيش ةها، روند تأثيرپذيري استان از پديد اين استان
هفتاد تاكنون آمار معتادان و قاچاقچيان مواد مخدر  ةبه طوري كه از آغاز ده ،بخشيده است

روند صعودي داشته است و تأسيس و تجهيز مركز بازپروري معتادان و  در استان ايالم
كل  ة)ادار حضور ساليانه بيش از سيصد نفر معتاد و قاچاقچي مواد مخدر در اين مركز

ال محوري پژوهش ؤلذا س له بودن آن است.أمس ةدهند ( نشان1384 ،ايالم استان يها زندان
 دارد؟ شرايط محيط اجتماعي فرد كداميك از در استان ريشه در پديده اعتياد ست كها اين

 چارچوب نظري (2

 1ابرت كي مرتنر ةنظري (1-2

 ؛گيرد از ساختار اجتماعي و فرهنگي جامعه سرچشمه مي ،مرتن اعتقاد داشت كه انحراف
اند اما  هاي اجتماعي مشترك با هم سهيم ارزش ةكه تمامي اعضاي جامعه دربار ين معنيبد

 ةتوان اميدوار بود كه هم كند كه نمي اي عمل مي گونه هها و امتيازات ب رصتتوزيع نابرابر ف
لذا يك گسستگي بين اهداف و وسايل مشروع  ؛هاي مشروع به هدف برسند افراد از راه

ايجاد فشار  و كه حاصل آن عدم تناسب بين اهداف و وسايل، دستيابي به هدف وجود دارد
هاي  ي ديگري براي رسيدن به موفقيت است كه با شيوهها بر افراد براي به كارگيري شيوه

 كند.  مورد قبول جاري فرق مي

                                                           
1. Robert K Merton's Theory 
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مورد نشان  5ريكا را با آم ةهاي مورد نظر در جامع واكنش افراد در مقابل هدف مرتن
 داده است.

 .5شورشهـ(  4؛انزواطلبيد(  3؛گرايي آيين ج( 2؛بدعت ب( 1الف( همنوايي؛
نظر ما  مورد ةلأر شمرده است، انزواطلبي براي تبيين مسكه وي ب ييها از ميان واكنش

اي از افراد بدان علت كه با وسايل  عدهكه  است. انزواطلبي عبارت است از اينمناسب 
كشند و از پذيرش يك  رسند، از تعقيب هدف دست مي مشروع و يا نامشروع به هدف نمي

ع يا نامشروع قادر به كسب كنند زيرا از طريق وسايل مشرو زندگي متعارف امتناع مي
خود  ةانزواطلبي از جامعه را پيش ةشيو ،موفقيت در جامعه نيستند و براي حل اين معضل

 دهد. ها را در اين مقوله قرار مي اند. مرتن معتادان و الكلي ساخته

 6ادوين ساترلندنظرية  (2-2

ق يك جريان پيوند ساترلند معتقد است كه كجروي امري تقليدي و آموختني است كه از طري
كجروي مثل ساير رفتارهاي  اين است كه ساترلندفرضيه اصلي  .شود ياد گرفته مي 7افتراقي

بياموزد »شود. فرد بايد نخست  اجتماعي از طريق همبستگي و پيوستگي با ديگران آموخته مي
ديگر  اين آموزش، حاصل و نتيجة كنش و واكنش با افراد «.توان جنايت كرد... كه چگونه مي

هاي غيرمنحرف برخورد  هاي منحرف و هم با افراد و گروه است. غالبا افراد، هم با گروه
ها را برحسب فراواني، اولويت، دوام و شدت  كنند. ساترلند، كنش متقابل ميان اين گروه مي

چه در  ،متغير 4ارتباط با يكديگر مورد سنجش قرار داده است. هر قدر سطح هريك از اين 
 همان ميزان به وه منحرف و چه در خصوص گروه غيرمنحرف باالتر باشد،خصوص گر

                                                           
1. Conformity   
2. Innovation 

3. Ritualism 

4. Retreatism 

5. Rebellion 

6. Edwin Sutherland's Theory 
7. Differential-Association 
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 (.221 :1375تر است )كوئن،  بروز رفتارهاي مشابه آن بيش احتمال
افتد كه موقعيت مناسب آن براي عامل رفتار فراهم  به نظر ساترلند جرم زماني اتفاق مي

 تا گران منحرف ويد تعامل با از يناش ي،آموختن يامر انحراف را يو يكل طور هب. شود مي
 .داند يم يدرون گروه يحدود

1ريچارد كلوارد و لويد اوهلين ةنظري( 3-2
 

 معتقدند كه 2بزهكاري و فرصتشناس آمريكايي در اثر خود تحت عنوان  اين دو جامعه
شود، زيرا براي نيل  تري براي انحراف وارد مي كارگر فشار بيش ةهمواره بر اعضاي طبق»

هاي افراد  . اينان عقيده دارند كه واكنش«تري دارند هاي قانوني فرصت كم يت از راهبه موفق
 ب( ؛خرده فرهنگ جنائي الف(شود:  به ايجاد سه نوع خرده فرهنگ منتهي مي ،كارگر ةطبق

 ،پيدايش اين واكنش در افراد جوان» ج( خرده فرهنگ انزوا طلب و جو خرده فرهنگ ستيزه
 ،)صفوي« تي كه براي دست زدن به اعمال خالف دارند بستگي داردبه دسترسي آنان به وق

1370: 25.) 
 فرصت غيرقانوني وجودها  آن د كه درآي گ جنائي در مناطقي به وجود ميخرده فرهن

آيد كه فرصت دسترسي به ساختار  جو در مناطقي به وجود مي خرده فرهنگ ستيزه دارد.
آيد كه افراد  نزواطلب در مناطقي به وجود ميفرصت غيرقانوني اندك است. خرده فرهنگ ا

نه فرصت قانوني و نه فرصت غيرقانوني در اختيار دارند و از هيچ كدام از اين دو طريق 
پايين اجتماعي نوعي  ةاين رو برخي از نوجوانان طبق از»اند موفقيتي كسب كنند.  نتوانسته

امون مصرف غيرقانوني داروهاي آورند كه عمدتاً پير خرده فرهنگ انزواطلبي به وجود مي
 (.26، 1370)همان، «. گيرد مخدر شكل مي

                                                           
1. Richard Cloward & Lloyd Ohlin 's Theory 
2. Oportunity & Delinquency 



 اعتياد در بين جوانان استان ايالم مرتبط باعوامل اجتماعي 

 

159 

 1كنترل تراويس هيرشي ةنظري (4-2

معتقد است كه قيود و  ،كنترل اجتماعي ةنظران نظري يكي از صاحب ،تراويس هيرشي
 هاي اجتماعي داراي چهار عنصر اصلي است: وابستگي

عين ديگر است. كساني كه به ديگران يا ارتباط مهم با اشخاص م 2عنصر اول عالقه»
ند با ا گيرند لذا مايل عالقه و توجه دارند، رفاه و احساسات اين گونه مردمان را در نظر مي

اي ندارند نگران اين نيستند كه  كساني كه چنين عالقه ،و بالعكس ؛مسئوليت عمل كنند
د كه دزدي كنند و يا مواد تر احتمال دار روابط اجتماعي خود را به خطر اندازند و لذا بيش

 مخدر استعمال نمايند.
هر چه قدر  .يا ديني است كه مردم نسبت به جامعه دارند 3عنصر دوم تعهد

تر  هاي خود بيش گذاري مردم در تحصيالت، سوابق شغلي، خانه و ساير دارايي سرمايه
و  حفاظت نمايند تري دارند كه همنوا باشند تا بتوانند از دستاوردهاي خود باشد، دليل بيش

هاي غيرانحرافي  و گرفتاري يا مشاركت مداوم در فعاليت 4عنصر سوم مشغوليت بر عكس.
مثالً به كار،  ،لذا شخصي كه عموماً مشغول است ؛است چون وقت و انرژي محدود است

و  تري دارد كه در اعمال انحرافي مشاركت جويد سرگرمي يا زندگي خانوادگي، فرصت كم
مردم قوياً باور داشته باشند كه برخي اعمال انحرافي غلط است، مشاركت  اگر بر عكس.
يعني وفاداري  5عنصر چهارم ايمان. برعكس برايشان دور از تصور است وها  آن جستن در

طور كلي به نظر  . به(175-6 :1372)رابرتسون: « ها و اصول اخالقي است فرد به ارزش
ه، محل تحصيل، محل كار و دوستان خود دلبستگي هيرشي، بزهكاري افرادي كه به خانواد

فرض هيرشي بر اين  تر از كساني است كه دلبستگي چنداني ندارند. دارند، به مراتب كم
هاي عام جامعه دارند، عمدتاً در  كساني كه تقيد زيادي به همنوايي با ارزش» است كه

                                                           
1. Hirschi Travis 's Theory of Control 
2. Attachment  

3. Commitment 

4. Involvement 

5. Belief 
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ددند، در نتيجه هاي جامعه مر هاي خرده فرهنگ بزهكاري يا ارزش پيروي از ارزش
تر از جواناني است كه جزو خرده فرهنگ  اند، كم  بزهكاري جواناني كه دچار كشمكش

 :1377 ،)بيكر« هاي مقبول جامعه ندارند اند و تقيد چنداني به همنوايي با ارزش بزهكاري
397.) 

 تر يافت: توان مطالب زير را برجسته به طور كلي از نتايج كار پژوهشي هيرشي مي
 تري با تر باشد، تعلق خاطر و همساني بيش فرزند با والدين نزديك ةهر چه رابط الف(

 شود. احتمال بزهكاري وي كم مي ،يافتهها  آن
محصالن و  ةعالقگي كلي به مدرسه، بيزاري از طرح و نظر معلمان براي آيند بي ب(

ز بزهكاري نيز اعتقاد به عدم دخالت مدرسه در رفتار شخصي محصالن با سطح بااليي ا
 تر محصل به محيط مدرسه و هنجارهاي آن بيش ةبه طور كلي هر چه عالق .است مرتبط
 تر است. ، احتمال بزهكاري وي كمباشد

 گرايي ( نظرية تعامل5-2

را مورد ها  كه افراد و گروه علت منحرف تلقي شدنچگونگي و  1گرايي ديدگاه تعامل
شان را به بررسي  ي از آنان بر رفتار آيندها و تأثيرات چنين چهره دهد بررسي قرار مي

 نشيند.  مي

 2زني هوارد بكر تئوري انگ (1-5-2

اي از  بلكه نتيجه ،شود انحراف، كيفيت عملي نيست كه شخص مرتكب مي»بكر  ةبه عقيد
شود. فرد منحرف كسي  كاربرد قانون و مجوزهايي است كه بر عليه يك مجرم اعمال مي

رفتار انحرافي رفتاري است كه مردم به آن  به او زده شده است.است كه بر چسب انحراف 
(. از نظر وي يك برچسب معموالً فرد را به 39 :1370، )صفوي« زنند چنين برچسبي مي

                                                           
1. Interactionism  

2. Howard Becker Labeling Theory 
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 ةكند زيرا برچسب معني خنثي ندارد بلكه در بردارند عنوان شخصي خاص توصيف مي
ن برچسب معموالً يك عامل اي ارزيابي از فردي است كه بر او برچسب زده شده است.

نمايند چون  شود و ديگران براساس اين برچسب با وي تعامل مي مسلط محسوب مي
گردد.  تصويري كه فرد از خود دارد معموالً از واكنش ديگران نسبت به وي مشتق مي

لذا اين امر  ،طوري بپندارد كه به وي برچسب زده شده است ممكن است وي خود را همان
بر روابط اجتماعي، خانوادگي و  ويت فرد منحرف را بر وي غالب كند وممكن است ه

تواند مانعي  شغلي وي اثر منفي بگذارد و از سويي برخوردهاي قانوني با منحرفين نيز مي
تر  معمول، زندگي خود را ادامه دهد. انحراف فرد وقتي بيش ةباشد براي اين كه وي به شيو

ي اجتماعي نظير خانواده و محيط كار و... بگسلد و در ها شود كه فرد از گروه تثبيت مي
اي از منحرفين پذيرفته شود و هويت انحرافي خود را تائيد كرده و  يافته هاي سازمان گروه

گاه در  و آن نمايندافرادي كه از موقعيت مشابهي نظير وي برخودارند، از او حمايت  ،بپذيرد
پذيرد كه  بكر مي ،در نهايت البته. بيايدوجود  هيك خرده فرهنگ انحرافي ب ،داخل اين گروه

 اين فرآيند هرگز گريزناپذير نيست.

 به منزله علت انحرافواكنش اجتماعي : 1ادوين لمرت نظرية (2-5-2

هاي اجتماعي نسبت به فرد منحرف  چون بكر بر اهميت نقش واكنش نيز هم لمرتادوين 
 ندي كرده است: ب تاكيد دارد. وي انحراف را در دو دسته طبقه

كه برچسب عمومي  انحراف اوليه شامل آن دسته از اعمال انحرافي است كه پيش از آن الف(
 . شوند يك رفتار عادي تلقي مي ةاين انحرافات معموالً به گون .دهند زده شود رخ مي

انحراف ثانويه واكنشي است كه فرد يا گروه منحرف نسبت به بازتاب اجتماعي نشان  ب(
بازتابي كه هويت انحرافي وي را از طريق اعطاي برچسب انحرافي از سوي  ،ددهن مي

 دهد.  جامعه شكل مي
اي بر شخصيت فرد، موقعيت  لمرت برآن است كه انحراف ثانويه چون عواقب عمده

                                                           
1. Edwin Lamert's Theory 
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زيرا  ي مورد مطالعه و تحقيق قرار گيردبايست ،وي در جامعه و اعمال وي در آينده دارد
ولي پيامد آن واكنش اجتماعي نظير  ،شوند ويه از صحنه خارج ميعلل اصلي انحراف ثان

همين دليل ه ماند و ب منزوي كردن فرد منحرف و خوار شماري وي است كه پا بر جا مي
 داند. است كه وي واكنش اجتماعي را علت انحراف مي

 : انحراف و نهاد درماني1نظرية اروينگ گافمن (3-5-2

اي مختلفي نظير زندان، ندامتگاه، مراكز بازپروري، تيمارستان و گرايان، نهاده از نظر تعامل
اي هستند كه  اند، مجموعه مراكز اصالح و تربيت كه براي درمان انحراف تشكيل شده

برچسب انحراف را هم بر فردي كه برچسب خورده و هم براي كل جامعه مورد تاييد قرار 
شان با افراد تحت  ا و چگونگي تعاملدهند. گافمن بر آن است كه مقررات اين نهاده مي

 ها . آناند بپذيرد هويتي را كه آنان برايش قائل تا كند درمان و مراقبت، بر فرد فشار وارد مي
كنند و طي يك فرآيند، براي وي شخصيت و هويت جديدي  زدايي مي از او هويت

شكست خورده است و  ،نظير اين كه وي دچار لغزش اجتماعي است ،سازند مي
يك حالت مهم اين است كه اين افراد القائات اين  .هاي يك فرد عادي را ندارد شايستگي

ممكن است كه آنان براي  .نهادها را بپذيرند و خود را منحرفيني درمانده و بيچاره بدانند
ها و در هم  زندگي بيرون از مؤسسه، آماده نباشند و بر اثر اين القائات و مجموعه ارتباط

هويت فرد  ،دهد ه فرد تحت درمان را در درون مؤسسه تحت تأثير قرار ميهايي ك ورزي
زندان رفتن يك فرد،  ةترين نتيج  اهميت خصوصاً ديرپاترين و با ؛دنمنحرف را بپذير

برچسبي است كه به عنوان فرد معتاد يا زندان رفته بر وي زده شده است و اين برچسب 
 سازد. عادي و قابل احترام مشكل مي بازگشت وي به جامعه را به عنوان يك فرد

 پژوهش فرضيات ق ويمدل تحق( 6-2

 )خانواده، ياجتماع يدر تعامل با نهادها فرد معتاد ،اين پژوهش نسبت به اعتياد در رويكرد

                                                           
1. Erving Gufman's Theory 
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  با گرايش يپيرامون يها ن محيطيا كنترل نشده و...( است و يها فرصت يفضا دوستان،
ها و خرده عواملي هستند كه  از اين عوامل داراي زير گروه اند. هر كدام اد مرتبطيوي به اعت

 ةوابست ريمتغ گيرند. مي  قالب فرضيات تدقيق شده و مورد بررسي قرار اين پژوهش در در
 ند از:ا و متغيرهاي مستقل فرضيات عبارت است ادياعتاين پژوهش، 

وضعيت  ،نواده)وضعيت تحصيلي و فرهنگي خا متغيرهاي مربوط به نهاد خانواده الف(
ميزان پيوستگي يا احساس تعلق  ،خانوادگي اعتياد ةزمين ،اقتصادي اجتماعي خانواده

احساس تبعيض توسط  ،سرپرستي ضعيف و ناهمخوان خانوادگي ةشيو ،فرد به خانواده
 ؛بعد خانواده( ،فرد از سوي والدين

د خرده فرهنگ وجو ،هاي اختصاصي دوستان فرد )ويژگي متغيرهاي مربوط به دوستان ب(
 ؛بزهكاري در ميان دوستان فرد(

 ،ميزان دسترسي فرد به مواد مخدر ،فرد ةهاي كنترل نشد متغيرها )ميزان فرصت ساير ج(
ميزان تقيد فرد  ،كار ميزان پيوستگي فرد به محيط آموزش يا ،برچسب معتاد زدن به فرد

 .(وضع اشتغال ،به مناسك مذهبي

 مطالعه  روش (3

 بزار مطالعه( نوع و ا1-3

 ةدر مرحل ،با توجه به ماهيت تحقيق .انجام شده است پيمايشياين پژوهش، به روش 
 استفاده شده است. ،محقق ساخته نامه پرسشگردآوري اطالعات از ابزار 

گيري ابتدا از شيوة اعتبار محتوا كه معموال براي بررسي  براي تعيين روائي يا اعتبار ابزار اندازه
رود و معرف چگونگي توصيف ابعاد مفهوم است استفاده  كار مي هندة يك ابزار بهد اجزاي تشكيل

شناسي قرار  نفر از افراد متخصص و محقق جامعه 5نامه در اختيار  شده و پس از طراحي، پرسش
هايي، اعتبار صوري آن مورد ارزيابي قرار گرفت و بر اساس  گرفت و پس از جرح و تعديل

گيري در سطح باالئي ارزيابي گرديد. براي بررسي پايائي ابزار  ابزار اندازهقضاوت داوران، اعتبار 
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نفر جوان معتاد در مركز  30نامه در اختيار  پس از انجام مطالعة مقدماتي و قرار گرفتن پرسش
آزمون فرعي تشكيل شده است،  15نامه از  كه اين پرسش باتوجه به اين ،خود معرف استان

عي محاسبه و از طريق محاسبة آلفاي كرونباخ كه يك ضريب اعتباري هاي فر واريانس آزمون
 دست آمد كه در حد زيادي ضريب قابل قبولي است.  /. به865ضريب آلفا  ،است

 گيري نمونه  ( جامعة آماري و روش2-3

 مركز بازپروري داالب  است كه در معتاد نفر 205 پژوهش تعداد آماري ةجامع
 مورگانگيري كريسي و  ول نمونهفرم با استفاده از شوند و يشهرستان ايالم نگهداري م

(Krejcie, & Morgan, 1970: 607) تعيين و آماري ةنمونعنوان  آنان به نفر از 132 تعداد 
 اند. انتخاب شده گيري تصادفي ساده نمونهروش  استفاده از با

 ها ( روش تجزيه و تحليل داده3-3

و براي تحليل و آزمون  ،ع فراواني و درصد نسبيها از جدول توزي براي توصيف داده
2 ةفرضيات از آمار

χ اتسلندر،  روزمن و هلر  پيرسون و تفسير همبستگي توافقي، ضريب(
 استفاده شده است. (327: 1371

 اهيرمتغ ياتيف عمليتعار (4-3

 آمده است. 1تعاريف عملياتي متغيرهاي مستقل اين پژوهش در جدول شمارة 
 

 ريف عملياتي متغيرهاي مستقل مطالعه: تعا1جدول 
 تعريف عملياتي متغير

 نزديك )عمو، دايي و...( ل، برادر، خواهر و فاميويا هر د ناعتياد يكي از والدي ةوجود سابق خانوادگي اعتياد ةزمين

 ميزان تحصيالت پدر، مادر و پاسخگو وضعيت تحصيلي و فرهنگي خانواده

 1ادامة جدول 
، ميزان قهر وميزان دعواي والدين با همديگر يا با پاسخگ روضعيت خانواده از نظ خانوادگي ميزان نابساماني
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 ة، ميزان و سابقربا همديگر يا با پاسخگو، ميزان قهر پاسخگو با برادر يا خواه نوالدي

 لاز منز ر، پاسخگو، برادر يا خواهنغيبت يكي از والدي

ميزان پيوستگي يا احساس تعلق 

 به خانواده

گذاشتن مشكالت با پدر و مادر، ميزان صحبت كردن دربارة آرزوها و  نميزان راحتي در ميا

 .رهاي خود براي آينده با پدر و مادر، ميزان دوست داشتن همانندي با پدر و ماد هنقش

 هميزان احساس تبعيض در خانواد
ال اين مفهوم مورد پرسش قرار گرفته و برحسب مقوالتي از ؤاز طريق يك س

 شود. بندي مي طبقه «خيلي زياد»تا  «هرگز»

 سرپرستي خانواده ةشيو

 ديگر، والد حد گيري بيش از ميزان آسان ،ميزان دخالت بيش از حد يكي از والدين

 از فقدان تمجيد جانب والدين، متهم شدن از توسط والدين، فرد رفتار ايرادگرفتن از

 فرد رواقعي داشتن والدين ازغي نيز انتظار كارهاي مثبت فرد توسط والدين و

 گيرد از طريق تعداد افراد خانواده مورد سنجش قرار مي بعد خانواده

 فرد ةنشد هاي كنترل ميزان فرصت
 ةطول دور مدرسه درز غيبت غيرموجه از مدرسه بدون اطالع والدين، ميزان اخراج ا

 منزل بدون اطالع والدين موقع در هميزان عدم حضور ب ،تحصيل

 هاي اختصاصي دوستان گيويژ

تعداد دوستان صميمي اهل دود و دم، تعداد دوستان مشوق كشيدن سيگار يا مواد 

مخدر، تعداد دوستان صميمي دستگيرشده توسط پليس، تعداد دوستان صميمي 

 زندان و نيز تعداد دوستان صميمي مشوق فرد به انجام كارهاي خالف ةداراي سابق

وجود خرده فرهنگ بزهكاري 

 دربين دوستان فرد

تعداد دوستان صميمي اهل دود و دم، تعداد دوستان صميمي دستگيرشده توسط 

 زندان ةپليس و تعداد دوستان صميمي داراي سابق

 مواد مخدر و يا آشنايي با مواد قبل از اعتياد ةسهولت تهي ميزان دسترسي به مواد مخدر

 ؟فرد برچسب معتاد زده شده است آيا قبل از اعتياد، به برچسب معتادخوردن به فرد

 آيا فرد قبل از اعتياد به كاري اشتغال داشته است يا خير؟ وضع اشتغال

 ميزان پيوستگي به محيط كار

جهت حل  راهنمايي فرد طرف اداره، ميزان تبعيض روسا بين كاركنان، تشويق از

 و ارمحيط ك همكاران در با سوي روسا، ميزان درگيري فرد مشكالت خويش از

 ميزان عالقه به كار

 ميزان تقيد به مناسك مذهبي

در  تاند و مستحباتي نظير شرك گرفتن كه واجب هميزان خواندن نماز يوميه و روز

و نيز شركت در  قنماز جماعت، شركت در سخنراني مذهبي، دادن صدقه و انفا

 دعا تجلسا

تگي دارويي و مصرف تعريف عملياتي متغير وابسته: اعتياد عبارت است از وابس -
 .يش و... حش ،نيهروئ ،اكيترمزمن و مكرر مواد مخدر نظير 
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 ها ( يافته4

سال قرار  20 -30درصد پاسخگويان در گروه سني  68دست آمده،  براساس نتايج به
 5/52درصد نيز ساكن شهر هستند.  7/88درصد پاسخگويان متولد شهر و  5/72دارند. 

درصد شاغلين نيز در مشاغل پائين دستي بخش  1/86درصد پاسخگويان بيكار و 
تر از ديپلم  درصد پاسخگويان داراي تحصيالتي كم 1/50كار اشتغال دارند.  خصوصي به

درصد پاسخگويان در  5/42درصد تحصيالتي باالتر از ديپلم دارند.  4/2و تنها 
راي زمينة درصد پاسخگويان دا 39كنند.  نفره( زندگي مي 7-9هاي پرجمعيت ) خانواده

دوست معتاد هستند.  3درصد پاسخگويان داراي بيش از  2/46خانوادگي اعتياد هستند. 
 13درصد در منزل خودشان، و  3/33هاي دوستانه،  درصد پاسخگويان در ميهماني 7/39

اند.  درصد در پارك و فضاهاي تفريحي براي اولين بار مصرف مواد مخدر را تجربه كرده
درصد  95سال و شدت اعتياد در حد متوسط است. حدود  5/3د آنان ميانگين مدت اعتيا

كنند.  درصد از حشيش استفاده مي 20درصد از هروئين و  20پاسخگويان از ترياك، 
 7/16درصد از دو ماده مخدر و  5/13درصد پاسخگويان از يك ماده مخدر،  2/70

ويان علت شروع اعتياد درصد پاسخگ 48كنند.  درصد نيز از سه ماده مخدر استفاده مي
درصد  5/22درصد دسترسي به مواد،  20درصد ناآگاهي،  29خويش را دوستان ناباب، 

درصد نيز  19درصد شكست تحصيلي و  19درصد زمينة خانوادگي،  20كنجكاوي، 
 اند. اختالف خانوادگي ذكر كرده
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 هاي مربوط به فرضيات مطالعه : آزمون داده2جدول 

شدت رابطه براساس 

تفسير همبستگي 

 هلروروزمن

ضريب 

 توافقي

 پيرسون
Sig. 

 سطح

 اطمينان
df 2χ متغيرهاي مستقل 

 خانوادگي اعتياد ةزمين 4/6 1 95% 000/ 23/0 پائين

 49/33 2 99% 000/ 62/0 متوسط
وضعيت تحصيلي و فرهنگي 

 خانواده

 ميزان نابساماني خانوادگي 71/96 4 99% 000/ 7/0 باال

 ميزان پيوستگي با خانواده 42/20 4 99% 000/ 6/0 متوسط

 ميزان احساس تبعيض در خانواده 16/62 4 99% 000/ 41/0 متوسط

 سرپرستي خانواده ةشيو 87/3 4 99% 000/ 72/0 باال

 بعد خانواده 23/6 3 99% 000/ 48/0 متوسط

 فرد ةهاي كنترل نشد ميزان فرصت 63/26 4 99% 000/ 7/0 باال

 هاي اختصاصي دوستان فرد ويژگي 66/1 4 99% 000/ 7/0 باال

 44/95 4 99% 000/ 59/0 متوسط
وجود خرده فرهنگ بزهكاري در 

 بين دوستان فرد

 ميزان دسترسي به مواد مخدر 23/32 4 99% 000/ 5/0 متوسط

 برچسب معتاد خوردن به فرد 29/83 4 99% 000/ 52/0 متوسط

 )بيكاري( وضع اشتغال 4/6 1 99% 000/ 76/0 باال

 ميزان پيوستگي به محيط كار 14/2 4 95% 000/ 53/0 متوسط

 ميزان تقيد به مناسك مذهبي 135/8 4 99% 000/ 79/0 باال

 

 گيري بحث و نتيجه (5

 گر مسائل زير است:  در باب متغيرهاي اين تحقيق بيان دست آمده نتايج به
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 ( فضاي كنترلي خانواده1-5

زيرا وجود فرد معتاد در  ،اد با گرايش به اعتياد مرتبط استخانوادگي اعتي ةزمينالف( 
شود كه فرد به همانندسازي با الگوي نقش در خانواده پرداخته و از سوي  خانواده سبب مي

هاي نظري ساترلند كه  اين امر با آموزه د.شوديگر دسترسي وي به مواد مخدر تسهيل 
داند مطابقت  رفين را بر انحراف موثر مياصول تكرار، اولويت، شدت و تدوام تماس با منح

درصد افراد مورد بررسي وي در بين  80( كه 1377) پور هاي پژوهشي عالي دارد و با يافته
( كه وجود اعتياد والدين را 1377هاي بيرامي ) اند، و نيز يافته اطرافيان خود فرد معتاد داشته

 خواني دارد. داند، هم ساز اعتياد فرزندان مي زمينه
در اين تحقيق تاييد شده  د،با اعتيا خانواده يو فرهنگ يليت تحصيوضع ب( رابطة

ا كم سواد همانند والدين پاسخگويان مورد بررسي اين تحقيق، يسواد  والدين بياست زيرا 
ها و نيازهاي فرزندان و از سويي ديگر به فرض شناخت، از  از يك سو از درك خواسته

به علت كيفيت  فرد، شود كه عاجزند و اين امر باعث ميها  نآ هاي مناسب به ارائه پاسخ
در مواجهه با مسائل  اش، پايين شناخت و دانش اجتماعي و محدود بودن جهان اجتماعي

 خطيري نظير اعتياد توان مقاومت نداشته باشد.
با اعتياد در اين پژوهش تاييد گرديده و مشخص  نابساماني خانوادگيرابطة بين  ج(

زماني كه كانون خانوادگي مأمن مناسبي براي فرد  اين رابطه در حد بااليي است.شد شدت 
پذيرفته  هاي اجتماعي كه در آن به ديگر كانون فرد شود كه هايي فراهم مي زمينه ،نيست

هاي  ها در اغلب موارد همان كانون كند، پناه ببرد و اين كانون شده و احساس حمايت مي
هاي  اين يافته با يافته ي دوستان و همساالن منحرف است.خطرساز نظير فضاي اجتماع

( كه وجود مشكالت و نابساماني خانوادگي را در گرايش 1377( و فرجاد )1375) زماني
 اند، مطابقت دارد. فرد به سمت اعتياد موثر دانسته

هر كه  دليل آن هب با گرايش فرد به اعتياد مرتبط است، ميزان احساس تعلق به خانوادهد( 
 ةهاي پذيرند ميزان تعلق و پيوستگي وي با ديگر كانون ،تر باشد چه پيوند فرد با خانواده كم

اين ارتباط در  .هيرشي سو اين امر، تاييدي است بر نظرية كنترل تراوي يابد وي افزايش مي
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( نيز 1381 ( و پژوهش قبلي نگارنده در زمينة اعتياد )فيض اللهي،1380طالبان ) شپژوه
از جمله فقدان  نتعامالت ميان والدين و فرزندا عگرديده است، زيرا برخي از انوا دتايي

به رفتار  شهاي كودك با گراي نزديكي عاطفي، فقدان سهيم شدن والدين در فعاليت
 نتواند مانعي براي درگير شد كه پيوند عاطفي خانواده مي بزهكارانه مرتبط است؛ ضمن اين

 نوجواني و جواني باشد.  فرد با مواد مخدر در دورة 
هـ( ارتباط احساس تبعيض عاطفي در خانواده توسط فرد از سوئي و شيوة سرپرستي 
ضعيف و ناهمخوان خانوادگي از سوي ديگر با گرايش فرد به سمت مواد مخدر مرتبط است. 

امل طور كلي اين مجموعه عو اين امر توسط ساير تحقيقات نيز مورد تائيد قرار گرفته است و به
 خواني دارد. با چارچوب نظري تحقيق و نظريات جامعه شناساني نظير هيرشي و ساترلند هم

 فرصت تعامل مثبت و ،دليل وجود فرزندان متعدد در خانواده هب زيبعد خانواده نو( 
تاييد  دو در اين پژوهش نيز مور سازد كنترل اجتماعي آنان توسط والدين را محدود مي

 است. هقرار گرفت

 نشدة فرد هاي كنترل ( فرصت2-5

بدين معني كه هر چه فضاي  ،فرد با اعتياد مرتبط بوده است ةهاي كنترل نشد زان فرصتيم
 ةاحتمال گرايش وي به سوي انحراف و در نمون ،تر باشد فرد بيش ةاجتماعي كنترل نشد

 يابد. مورد بررسي به سوي مصرف مواد مخدر افزايش مي

  ( فضاي كنترلي دوستان3-5

دليل همانندسازي و الگوپذيري از همساالن بزهكار،  هدوستان ب يمنف يهاي رفتار ويژگي
وجود خرده  تاثير سوي ديگر از و سازد آشنايي و دسترسي به مواد مخدر را فراهم مي ةزمين

توسط محققان بسيار  شده و اين تحقيق تاييد در فرهنگ بزهكاري در بين دوستان بر اعتياد
 ديدگاه كلوارد رشي ويبا نظريه كنترل تراويس ه رد تأكيد قرار گرفته است وزيادي نيز مو

 مطابقت دارد. اوهلين نيز و
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 ( فضاي كنترلي كار 4-5

شده  دييتا زين يبررس مورد ةنمون يكي از عوامل مرتبط با اعتياد است دركه بيكاري  الف(
تحقيقات متعددي نيز  شده است و يابيارز ييسطح باال در زيآن ن يشدت همبستگ است و

 اند. بر آن تأكيد كرده
ط كار با گرايش فرد به سوي اعتياد ارتباط دارد و شدت يبه مح يوستگيزان پيم ب(

توان  به علت محدود بودن تعداد شاغلين مورد بررسي نمي .آن در حد متوسط است ةرابط
ت زيرا برحسب تئوري ولي به هر حال مطلبي در خور تأمل اس ،اين امر را كامالً تعميم داد

رضايت يا نارضايتي از يك محيط مربوط به حيات اجتماعي فرد موجب  ،سرايت اجتماعي
بسط  نيز خودگي اجتماعي زندفصل بالهاي اجتماعي  آن را به ديگر محيط شود كه فرد مي

 دهد.

 ( ساير متغيرها 5-5

است زيرا موجب به سمت مواد مخدر مرتبط  فردبا گرايش الف( دريافت برچسب معتاد 
 اين امر، مؤيد و شود كه فرد اين انگاره را در خود دروني ساخته و با آن كنار آيد مي

 گافمن است. هاي لمرت و ديدگاه
 ؛د به انجام مناسك مذهبي با گرايش فرد به سوي اعتياد مرتبط استيزان تقيم ب(

باشد، احتمال  داري فرد ضعيف و تقيد مذهبي وي اندك بدين معني هر چه وضعيت دين
حساس گناه توسط وي دارندگي ناشي از ا، زيرا ميزان خودبازشود تر مي روي وي بيش كج

در اين تحقيق اين رابطه تائيد شده و شدت رابطه آن نيز در سطح بااليي  يابد. كاهش مي
 .خواني دارد ( هم1381 و با نتايج تحقيق ديگر نگارنده )فيض اللهي، قرار دارد

كه وجود فرد معتاد در خانه، معاشرت با  دليل اين هبه مواد مخدر ب يرسزان دستيم ج(
مواد مخدر همگي عواملي هستند كه آشنايي فرد با مواد مخدر  ةدوستان معتاد و بازار عرض

 .تحقيق تاييد شده است نمونه مورد در ،سازند را فراهم مي
ساز تضعيف بسياري  زمينه ها، پديدة اعتياد عالوه بر به مخاطره انداختن سالمت انسان
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انحطاط معنويت، فرهنگ، فروپاشي  تهاي اجتماعي است و موجبا از هنجارها و ارزش
گر نقش  انيب حاضر قيج حاصل از تحقينتاسازد.  مي مزندگي فردي و اجتماعي را فراه

عنوان فضاهاي  هكار ب و يط آموزشيمح دوستان، ر خانواده،يفرد نظ ةكنند ياجتماع ينهادها
گرايش به انحرافات  در هاي كنترل نشدة اجتماعي فرد ميزان فرصت نيز نترل شده وك

شناسي و  هاي نظري جامعه و با آموزه اين پژوهش است در خاص اعتياد طور هب اجتماعي و
هرگونه  در لذا تحقيقات اجتماعي ديگران دربارة معضل اعتياد همخواني دارد. جنتاي

آموزشي براي هاي  بايستي به طراحي برنامه مخدر مواد و اعتيادريزي براي مبارزه با  برنامه
كنترل  ،والدين به مجالس دوستانة فرزندانتوجه  ،مديريت خانواده ،تحكيم بنيان خانواده

ويژه مدارس  هتقويت بينش علمي مديران نهادهاي آموزشي ب فرزندان و ةضاي كنترل نشدف
دليل ماهيت خاص مفاهيم  گيري به هر اندازروايي ابزا ن. در ضمددتوجه كافي مبذول گر

 هتواند ب علوم اجتماعي، در اين پژوهش به شيوة روايي صوري تعيين گرديده است كه مي
 عنوان يك محدوديت تلقي شود.
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